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 انااا وي





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب .

 ئلع مئادلا نعللاو . نيرهاطلا هلآو دمحم انديس ئلع هّللا ئلصو , نيملاعلا ٌبر هّلل دمحلا

 :نيعمحأ مهئادعأ

 هتامامتها لج لعج دق ريثكلاو . مالسلا مهيلع تيبلا لهأ يف فْلأ دق ريثكلا ّنإف .دعبو

 مهيعاسمو ؛ةروكشم مهدوهج .مالسلا مهيلع تيبلا لهأ لوح بيقنتلاو ثحبلا وه
 . ةدومحم

 تناكو .مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمدخ يف لمعلل هتايح رذن نّمم مهنم ليلقلا نكلو

 امهدحأ قرافي الو أّرجتي ال ًادحاو ًانايك اراصو اجزتماف فدهلا يف نايوذلا ةلاح هدنع

 .رخآلا

 يذلا هيلع هّللا ناوضر يئابطابطلا زيزعلادبع ديسلا ةمآلعلا ققحملا ةّلقلا ءالؤه نمو

 مهلئاضف طبضو مهئارت ءايحإو مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمدخ يف فيرشلا هرمع فقو

 ذنم هتليخم يف اهمسر يتلا هتيغب ئلا لوصولل بوؤدلا لمعلل هتقو سّركف ءاهحيحصتو

 همالسو هّللا تاولص ةوبنلا تيب لهأ ةمدخ يه يتلاو . لجألا هافاو نأ ئلاو هرافظأ ةموعن

 «نيع ةفرط هقرافي مل فيرشلا هرمع لوط هشيعي ناك يذلا فدهلا اذهو ةيغبلا هذه , مهيلع
 .هتشاع ةركفلا نأ ئّتحو ةركفلا شاع هنأ ئتح

 ةباتكو ,فيلأت نم بيلاسألاو قرطلا لكب هفده وحن ريسي هيلع هّللا ناوضر ناكف
 عمجو . قيرطلا مهفّرعيل نيئدتبملا يديأب ذخألاو . جهنلا اذه ئلع ريسلل ليج ةيبرتو . لاقم



 م ضم م دج مجم صب ات ا سم مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 لامعأو ةيملعلا هلامعأل كلذو رداصملا مهأ نم ةاقتنم ةمظنم تاقاطب ئلع تامولعملا

 خاسنتساو ءاسم حابص نيققحمو نيثحاب نم ولخت تداك ام يتلا هتبتكم ئلا نيعجارملا
 وأ اهقيقحت مث نمو , هلاحرتو هّلح يف مالسلا مهيلع تيبلا لهأب ةقّلعتملا ثاحبألاو بتكلا

 511 .اهنم ةدافتسالل نيققحملا رايتخاب اهعضو
 سدق يئابطابطلا ققحملا هخسنتسا يذلا , رضاحلا انياتك ةخسنتسملا بتكلا هذه نمو

 بوط ةبتكم يف ايكرت ئلإ هتارفس ىدحإ يف كلذو .ريظنلا ةميدع ةقدو ليمج طخب هرس
 نأ هلمأ نم ناكو هححصو هلباق ّمث . دعب عبطي مل كاذنآ باتكلاو ,لوبمالسا يف يارسوبق

 هيلع) نسحلا مامإلا ةمجرت يق هرس سدق هلعف امك. هيلع قيلعتلاو هقيقحت دعب عبطلل همّدقي
 يف اعبط دق انوكي مل امهالكو دعس نبال (مالسلا هيلع) نيسحلا مامإالا ةمجرتو (مالسلا

 .ئربكلا تاقبطلا

 ةيغب» باتك نم هاقتنا يذلا «(مالسلا هيلع) نيسحلا مامإلا ةمجرت» باتكلا اذه نكلو

 دعب اميف باتكلا عبط ّنأ الإ .خاسنتسالا تقو حوبطم ريغ ناك ناو ميدعلا نبال «بلطلا

 لج لعج نيذلا نيققحملا ةيبرتب هلاغشناّنأ امك. هقيقحت يف ئناوتي يئابطابطلا ققحملا لعج
 ريثكلا لعجاّمم لاجملااذهىف مهيدي أب ذخألاو هقرط ميلعتو قيقحتلا يف مهت دعاسمل مهلهتقو

 اذه ئلع راس ًاليج ئّبر هنكلو .رونلا اهرثكأ رت ملو لجألا هافاو ئتح ءرخأتت هعيراشم نم
 و هدوهجب ةنوهرم رضاحلا انرصع يف ةيئارتلا ةيملعلا ةكرحلا نإ انلق نإ غلابن الو «جيهنلا
 1 .هيلإ ةئيدم

 عع عج



 ينيسحلا ثارتلاو يئابطابطلا ققحملا

 هل تناكو . ينيسحلا ثارتلاب مامتهالا هرس سدق يئابطابطلا ققحملا تامامتها نم ناك

 ققحملا» هتلاقم يف نايزي ربت سراف خيشلا ريبخلا ققحملا اهرك ذ لاجملا اذه يف لامعأ ةّدع

 هاركذ يف يئابطابطلا ققحملا» باتك يف تعبط يتلا «دلاخلا يركفلا هؤاطعو يئابطابطلا

 يئابطابطلا ققحملا راثآب فيرعت نم درو ام ةلاقملا نم سبتفت انه نحنو «ئلوألا ةيونسلا
  ينيسحلا ثارتلاب صتخملا هّللا همحر

 :ءالبرك ةّيزرب ءامسلا ءابنا

 :(214 :يمالسالا ثارتلا يف ريدغلا) هارث باط يئابطابطلا ققحملا لاق

 هّللا سدق ريدغلا بحاص ينيمألا ةمآلعلا ةجحلا انخيشل ءانّئنسو انتريس باتك وهو»

 رداصم وأ ةطوطخم رداصم نم هيلع ةريثك تادايز ةرتفلا لالخ ّيدل عّمجت دقف ,هسفن

 بيترتب همظنأو باتكلا يف اهجمدأ نأ تيأرف . هّللا همحر هدهع يف رونلا رت مل اهعبط دجتسا

 يدهي وهو نيعملاو ققوملا هّللاو , مسالا اذهب هّئيمسو ,باتكلا فعض يف ءاج امّيرف ءرخآ
 .«ليبسلا

 «ءالبرك ءابنأب ءامسلا ءاينإ» :ًاضيأ هامسو

 نيب اهعضو ةريثك تاقاطب يفو «انّئئسو انتريس» باتك ةيشاح ئلع هتافاضا بتك



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت تح

 ةديدج ةغايصب هغيصيو هّلك باتكلا يف رظنلا ديعي نأ رّرقملا نم ناكو .باتكلا تاحفص
 مامتإ نع لاح لجألاّنأاَّلِإ طوطخملاو ةعوبطملا رداصملا نم اهجرختسا ىتلا تافاضالا عم

 هلتقمو مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .ها١7 ةنس ئقوتملا دعس نبال ريبكلا تاقبطلا باتك نم عوبطملا ريغ مسقلا نم
 .ه ١4٠8 ةنس ءانثارت ةلجم نم ٠١( ) ددعلا يف رشن

 ةنس ةدقعلا يذ ؟؟ يف ةمّدقملا ئهنأ .ريبكلا تاقبطلا هباتكو دعس نبا : ةمدقم هل بتك

 /7 ١2

 روص ثيح 1410 مقر لوبمالسا يف ىارسوبق بوط ةبتكم ةخسن ئلع هيف دمتعا
 .1751/ ماع ايكرت ئلإ هتلحر يف ةخسنلا

 ثيداحألا ضعب معد يف ةمّهم ةريثك تاقيلعت هيلع قّلعو هّصن طبضو هّققح
 .تالاحإو رداصم ةفاضاو ,اهفيعضتو ةفرحنملا ثيداحألا ضعب درو .اهحيحصتو

 . مق يف مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم لبق نم ءه818١ ةنس مّرحم يف ًالقتسم عبطو

 .©0) مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم لبق نم توريب يف ًاضيأ ًالقتسم عبطو

 قيقحتب .ه ١4١4 ماع نيدلجم يف دعس نبال تاقبطلا نم عوبطملا ريغ مسقلا عبطو

 هققح ام نيب ةقباطم ئندأ عمو , مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا مامإالا ةمجرت هيفو . يميلسلا

 ديسلا قيقحت قوفت ئدم ظحالي يميلسلا هققح امو هرس سدق يئابطابطلا ديسلا
 معدو قيلعتلاو مالعألا طبضو ,صنلا طبض ةيحان نم :هيلع هللا ناوضر يئابطابطلا
 (50...و لاسرالا نم اهضعب جارخاو تاياورلا

 .فدهلا ةسسؤم لبق نم ةرهاقلا يف ًاضيأ ًالقتسم عبط ًاريخأو )١(

 177 : لوألا ةيونسلا هاركذ يف يئابطابطلا ققحملا (؟)



 بلح خيرات يسف بلطلا ةيغب باتك نم مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 [اذه انباتك]

 . يبلحلا ةدارج يبأ نب ميدعلا نبأ لامكلل

 .نينس رشعب بلطلا ةيغب باتك عبط لبق هلمك اب هخسنتسا

 بوط يف ثلاثلا دمحأن اطلسلا ةبتكم يف ةظوفحملا فّئصملا طخب لصألا ةخسن ئلع هبتك

 .لوبمالسإ يف ىارسوبق

 ها ماع كرابملا ناضمر رهش نم رشع سداسلا يف هنم )١١0( مقرلا نم غرف

 هماقرأ تغلبو .ةنسلا سفن نم لاوش نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا موي ةّيشع يف همتأو

(044. 

 .ه ١599 ماع رفص رشاع ءاثالثلا موي رصع هتلباقم نم غرفو

 .راكزلا ليهس روتكدلا قيقحت ءقشمد يف ه ١4١4 ةنس (بلطلا ةيغن) باتكلا عبط

 ققحملا هبتكام ةنراقم دعبو. سداسلا دّلجملا يف هنم مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت عقتو

 هثتافو راكزلا روتكدلل تعقو تاهابتشالا ضعب انظحال عوبطملا عم هرس سدق يئابطابطلا

 , 30 ةمهم بلاطم

 ةنسلاو نيسحلا

 :(587-9178 يمالسإالا ثارتلا يف ريدغلا) هرس سدق يئابطابطلا ققحملا لاق

 نم يهو , كاذنآ ةعوبطم نكت مل ةّمهمو ةميدق رداصم نم ةّميق صوصن ةعومجم وهو»

 نيسحلا ةمجرتو «يرذالبلل فارشألا باسنأو , لبنح نب دمحأل ةباحصلا لئاضف : باتك

 .«ىناربطلل ريبكلا مجعملا نم مالسلا هيلع هدتسمو

 )١( لوألا ةيونسلا اركذ ىف ىئابطابطلا ققحملا : 166.



 مالّشلاه يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .ه 1151/ ةنس مق يف عبط

 نع ةميدق رداصم نم ةّميق صوصن يوحت ةمخض ةعوسوم جارخا همزع نم ناكو

 :اهيف فيرشلا هّطخب ةقرو تدهاش امك مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا

 .«يئابطابطلا زيزعلادبع فيلأت , ةيعيشلا ريغ رداصملا يف مالسلا هيلع نيسحلا»
 دعس نبال تاقبطلا باتك نم مالسلا هيلع نيسحلا مامالا ةمجرتل هقيقحت اذه دّيؤي اًممو

 - اذه انباتك-_ ميدعلا نبال بلطلا ةيغب نم مالسلا هيلع نيسحلا مامالا ةمجرت هخاسنتساو
 .0)امهريغو

 ان # #

 ١١( :ئلوألا ةيونسلا هاركذ يف يئابطابطلا ققحملا 04



 ()روطس يف ميدعلا نبا
 نبا»ب روهشملا يبلحلا يليقعلا "> ةدارج يبأ نب دمحأ نب رمع نيدلا لامك مساقلاوبأ

 نآرقملل ظفاحو طاطخو رعاشو بيدأو خرؤمو ضاقو هيقف 1١( ت 084) «ميدعلا

 عمس ّمث ؛هرغص يف طخلاو بدألاو مولعلا تامّدقمو ةباتكلاو ةءارقلا مّلعت دق , يسايسو

 زاجحلاو بلح يف هقفلاك ئرخألا مولعلا سرد اهدعبو ءامهريغو همعو هيبأ نم ثيدحلا
 .نيطسلفو ماشلاو قارعلاو

 .دزربط دمحم نب رمع لثم هتيبرتو هميلعت يف ًاريبك رثأ ةذتاسألا نم هيبأ ريغل ناكو

 نسحلا نب ديز نميلا وبأ نيدلا جاتو ء سوواط نباو , يمشاهلا بلطملادبع نيدلا راختفاو
 يف رضخألا نب دومحم نيزيزعلادبعو ءبلح يضاق عفار ني فسوي نيدلا ءاهبو يدتكلا

 .دادقب

 ناك ثيح مولعلا رثكأ يف ًاعّلضتم ناك امك نيزرابلا هرصع ءاملع نم مساقلا وبأ ناكو

 ثيح ئربكلا ةيمالسالا فراعملا ةرئاد يف ةروكذملا ميدعلا نبا ةمجرت نم صخلم وه انه ءاندروأ ام )١(

 .ةيفاو ةنسح ةمجرت اهاندجو

 ةلالسلا نم ةفئاط يهو ,ها/ ١ نرقلا ذنم بلحو قارعلا ةساس نم اههوجوو ةيملع ةرسأ ةدارج يبأ لآ (1)

 نم ةرتف ةيبرعلا ةريزجلا هيشو قارعلا تمكح يتلا «لبقع ينبه ةليبق نمو ةروهشملا ةيناندعلا ةيبرعلا

 هتبا ئلا ةرسألا هذه راهتشا يف لضفلا دوعي امك, ةعصعص نب رمأع ئلا ةدارج يبأ لآ بسن دوعيو . نمزلا

 . مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ مامإلا باحصأ دحأ دمحم

 4١7/١. :ئربكلا ةيمالسالا فراعملا ةرئاد



 امدنعو خسنلا امّيسالو طخلا ليمج ,ةباتكلاو طخلا يف ًارهامو خيراتلاو ثيدحلل ًانقتم

 .ناكم لك يف اهتيص عاذ هطوطخ ترشتنا

 هنبا :مهنم . نيئّدحملاو ءابدألاو ءاملعلا نم ددع نيدلا لامك سرد ةقلح يف ئّرت دقو

 يفميقم ناكامنيح نيدلا لامك دنع سردي ناك ثيح_يسل دنألا يدسم نباو.نامحرلادبع
 . يطايمدلا نامحرلادبعو ,نامثع نيدلا لامج بجاح نباو  زاجحلا

 كلت ءاملعو تايصخشب ئقتلاو ءقشمدو سدقملا تيب ئلا نيدلا لامك ر فاس دق ناك

 ئركذ يف يراردلا باتك اه 7٠١ ) يف فّلأ امك ًاعجار لفقو مهعم ثحابتو رايدلا
 ةبسانمي بلح مكاح رهاظلا كلملا ئلا هادهاو هرمع نم نيرشعلاو ةيئاثلا يف وهو  يرارذلا

 يف ةّمهملا سرادملا نم تناك يتلا تخبداس ةسردم يف سي ردتلا أدبو ءزيزع هنبا ةدالو

 ئلع هتردقمو مولعلا يف هنكمت حبصأ دقو .هرمع نم نيرشعلاو ةنماثلا يف وهو بلح
 .ريدقتو باجعا عضوم سيردتلا

 نبال تناكو ه 114 يلاوح ةريبك ةسردمو .ةّدمل بلح يف ةاضقلا يضاق بصنم ئًوت

 . ةرصع يف ءافلخلاو ءارمالاو كولملا ئدل ةقومرم ةناكم ميدعلا

 تاعوضوملا فلتخم يف ةعساولا هتاقيقحتو هراثآ ميدعلا نبأ ةئاكم ومس باس نم

 كاذتآ نيفورعملا هيباتكل سانلا لابقتساو  ةّيخيراتلاو ةيمالكلاو ةيهقفلاو ةيبدألاو ةيملعلا

 اودافأ ةيلاتلا نورقلاو هل نيرصاعملا نيخرؤملا ّلجَّنأ ثيح .بلح خيرات لوح دعب اميفو
 .امهنم

 : يهف اهنم عبط امو هراثآ امأو

 :ريثكن بالا دلجم ؛ ٠ وأ( ١54/4 : يعفايلادلجم نيثالث يف. بلح خيرات يف بلطلا ةيغب

 فشك)بلح خيرات يف فيلأت لوأوهو ,لوبناتسا يف ةدوجوم تادلجم رشع وأ 7

 ماكحلاو ءاملعلا مجارت ئلع لمتشيو مجعملا فورح بيترتي هبتك ثيبح 141/١( :نونظلا

 عبط دقو ,بلح لوح ةينيدو ةيملعو ةيسايسو ةيفارغج ئرخأ عيضاومو سانلاو دالبلاو



 .رصم يف ناهّدلا يماس قيقحتب لوألا دلجملا

 .بلطلا ةيغب نم راتخم نادلجم .بلح خيرأت نم بلحلا ةديز

 .لوبناتسا يف عبط ؛يرارذلا ركذ يف يراردلا

 حامسلا ئلع ّثحلا يف حابصلا ءوض

 . عوبطم . يّرعملا ءالعلا يبأ نع يّرجتلاو ملظلا عفر يف يّرحتلاو فاصنالا

 . ةفينح يبأ بهذم ئلع عورفلاو لوصأألا يف جاهنم

 418/١. :ئربكلا ةيمالسالا فراعملا ةرئاد : عجار .ًاضيأ ئرخأ تافلؤم هلو
 .«بلح خيرات يف بلطلا ةيغب» باتك وه- هراهتشا هجوو هتافلؤم ّمهأ نأ ئفخي الو

 رشع دحأ يف راّكز ليهس روتكدلا قيقحتب_ه #٠ ةنس- قشمد يف ًاضيأ عبط دقو

 هنم سداسلا ءزجلا ىف عقي - مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت يأ اذه انباتكو ,ًادلجم

 .- 371171 ص ئلا 7837 ص

 نقدو رصمب ةئام تنسو نيدنس ةئبس لوألا اعدام نع نيرشفلا ىف ميدعلا نبا يقوتو

 ثيح ١08/4 :نانجلا ةآرم يف يعفايلا مالكب فّنصملا نع ثحبلا متخنو . مطقملا حفسب

 :لاق ,ةروكذملا ةنسلا ثداوح يف هركذ

 يليقعلا دمحأ نب رمع نيدلا لامكب فورعملا ةمآلعلا بحاصلا ميدعلا نبا يفوت اهيفو

 ديؤملاهل زاجاو يحاونلاو سدقلاو دادغبو قشمدب عمس , ةمشحلاو ءاضقلا تيب نم  يبلحلا

 ةباتكو ءاهبو ٌءاكذو ًامزحو ًايأرو ًالبنو ًالضف ريظنلا ميدع لثملا ليلق ناكو ,قلخو

 هئابآ نمةسمخ ىلوو .ًادلجم نيثالث وحن بلحلًا خيرات عمجو فنصو ئتفاو سردو ًةغالبو

 .ئهتنا .رصمب يفونو رصانلا نم لمعو قشمد ةنطلس يف بان دقو .ءاضقلا قسن ئلع

 يبهذلاو , هرعش نم جذومن ركذ عما" ١17/0 :تارذشلا يف يلبنحلا دامع نبا مالكهوحنو

 .7177/11 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو :,0 :ريعلا يف

 .؟554/؟ :ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعإ :ًاضيأ رظناو

 انف دنا دندن





 :باتكلا قيقحت

 نع هرس سدق يئابطابطلا ققحملا اهبتك يتلا ةخسنلا ئلع باتكلا اذه قيقحت يفاندمتعا

 ,لوبمالسا يف ىارسويق بوط يف ثلاثلا دمحأ ناطلسلا ةبتكم يف ةظوفحملا لصألا ةخسن

 .اهل ًازمر «م» فرح انلعجو , خاسنتسالا دعب اهححصو اهلباق يتلاو
 ةملك انلعجو .لصألا ةخسن نع ةروصملا ةخنسلا ئلع باتكلا ةلباقمب انمقو امك

 اهل ًازمر «لصألا»

 انلعجو , راكز ليهس ذاتسالا قيقحتب عوبطملا بلطلا ةيغب عم باتكلا ةلباقمب انمقو امك

 . اهل ًازمر «س» فرح

 ثيداحألا ميسقتو باتكلا ٌّصن ميوقتب انعرش , فالتخالا دراوم تيبثتو ةلباقملا دعبو

 .[ !نيفوقعم نيب اهعضوو اهميقرتو اهل نيوانع عضوو

 دراوم يف اندمتعاو امك. ةنسلا لهأ دنع ملا رداصملا نم تاياورلا جيرختب انمق مث نمو

 نم نيسحلا مامءالا ةمجرت باتكل هرس سدق يئابطابطلا ققحملا قيقحت ئلع جيرختلا نم

 .انلمع نع زيمتتل () نيسوق نيب اهانلعجو . دعس نبال ئربكلا تاقبطلا باتك

 عرضا عرس يتلا نكامألاو تاغللا نع حيضوتلا ضعب دراوم يف انركذو امك

 تر قيقحت يف يندعاس نم لك ئلإ يريدقتو يركش ليزج مدقأ ماتخلا يفو

 ناز سلا لوط فاست ئلع نايزي ربت سراف خيشلا ةمألعلا ةحامس مهنم : هعبطو
 ,يّنفلا جارخالا يف روكشملا هدهج ئلع يئالبركلا ئفطصم وبأ لضافلا خألاو ,ةمّيقلا



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت هج

 ئلاعت هّللا نم مهل ًايجار باتكلا عبط يف هتامهاسم ئلع يدعس هّللادي جاحلا ألا ةليضفو

 .قيفوتلا لامك

 هماقم هّللا ئلعأ يئابطابطلا ققحملا يدلاو حور ئلإ عضاوتملا دهجلا اذه يدهأو اذه

 .نّيقتملا اهدعو يتلا هندع تانج هتكسأو

 .انيلا نينسحمللو انيلع مح بجو نملو انيدلاولو انل رفغا مهّللا

 ١1457. ريخلا رفصال يئابطابطلا دمحم



 «لصألا» ب اهانفّرع ىثلا ةروصملا ةخسنلا نم جذومن
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 مت_ولا شا سب

 ماه نب بلطملا دبع يا - بلاط ىلا ىفالم دبع ني ىلع كب نيسمحلا

 . ى يملا هش اهلا نسحلا ىلا نيل ملا دبع ن١ « ىف اثم دبع هبا
 ربا لوسرب طيس ؛لسو ريلع يك ض نما لوس تب ةهط اف مم او

 .ةنجلا ل مرر ابش يدييس دحأو ؛ هتناميرو مسو يلع مالم
 مصراو نيمستلسل لل: ل شو ٠ هلام عيما دسم نابعش ذب دلو

 بلقلاع اكو . مالسلاريلج لع ديب ١ عم نيفص ىهيشو ٠ ةرْلا س سيشأ
 ياعزيز ناكىذلا شيلاء ةينطتطسنلاازغورامارصض هو قثموب بس

 3 . ميلا قشم د ضمن ىط ذ باح ياَمدجا دقف , يما
 "أطر نيطع س) نمو سو يلع لص ربا لوس رم رع ثادح

 - مالسلا العزل افرسس اى

 ردصملا ىأ ؛م»ب اهل انزمر ىتلا ىئابطابطلا ققحملا طخب ةذسنتسملا ةخسنلا نم ىئلوالا هحفصلا



سم هب لحا مضريلع مز1 جئنلا ن١ بلاطو نم ليع نع
 تكيس او ي

 ,مم ايفل مون ىتعرد ل ىجمرت ام امماو ايهاياو ىذه بنحا نم :ل اعد

 دنت: يضججير ىلع هوا اسحب ىموم ع هدد م : نل يللا ل اق
 . ىلع يرصن رب

 ىبرم ىع نع مسائطر اًضرلا ىسوع ىلع ءافسدعو : تلم

 , ملبك ءانديبو! اك «يفمج با

 هسا يودع ةرلك هوتت مو ديس ور عر
ب اق اص ارب او ىدادشبلا طبي سري ب فيطالا

 بسوي نب نايم مه ا

 دج ركوب !انربخا لاموطبلا نب !ىقابلا دبع يريغ جئلاوب !اهريخل اولا بلم
 ١

 + يح !نيربع نب نيسهاسادبعربل ازخا لاه ىونقرسلا ثعش ايلا نع

 ديب ير ىلع ئئرحل اذ ىراب ذو ٠ اطع يدححارس ١ دبعوب !انثرحل اك

 كاهن ملاك ب ء بيحب ارحل ول ايطلا ناعيا نرشمح انشدحلاق

 ٠ ةيؤليرسل اقىيدع يبرط انئدحل ا لمصاو ب دحاولا دبع ةريبع
 :لاثريل بع با

سو ريلاع ددد) ٍطصرفت ةلوسرم لوم تابوت ىل لاق
 كسر سلجأ ؛لاق ٍل

 خيط انو رب دن ىلع يسحأ او نسما ٍلسو يلع ع طص س)
 قلثعاو عرج

 . ب لس | ءالوه ملا :لاق متابلع

 و ةخسنلا نم ئرخأ ةحفص



 تا داعسلا اباتعمسلاقىناعمسلا دعسوبا انربخا لاق لضفل 'نيبلطملا دم مشاهوبا انريخا

 داقلات عمسلوقي هظفحنم هركا ذم هين امعنلايىطساول !باهولا دمنينيسحلا نيعرابملا

 دع نب دمحأ" العلا رباب نحيت عمتجا لوقي ىنيورقلا دمحم نيم السلا دصفسوي ايا ىضاقلا

 نينيسحل ا ىثارم ىف عمسام“ العلاوي لاقفمالكاننيب يرجف/ ٠١ ؟ /ىرعمل !ناميلسنمللا

 عيشاوضزجعي اتايباان دلي, مح الغنف لجر لاق دق هلتملقف لاقبتكتهيشرم امهضعمللا ىضر ىلع

 هت دشن افابهن:دشن يل لاقف مونت

 حفري ةانق ىلع نيملسملل هيدصوو دمحعتشونبارسأو

 مجفت الومويغز اجال حم سو راتني نوملسلاو

 ممستن د الكثو زربصأو 2 هيامعنويعلا كرظنمبت. لحك

 عجيشناونئتبلاثعتمتأو  اهشئاتنقرانانجاتظقيأ
 حجضم رقد خلو هيرتءال اهناحتمتالا ةضيرام

 5 ١ذهنمقراحعمس ام هللا“ العلاوبا رللاقخ

 لاطلاهتم هلعج داريا ىلاى ديت طسول هريثكراعشأب هيلع هللا ناو نر نيسحلا ىثر دقت

 ٠ ليوطتلل ابن جتور اثكال نم افوخ ليلقلا | ذه ىلع نمت افاهر محمنتم او اهرك ذ

 ناعتسملاوهو هللامسب

 باتكنمم السلا هيلعنيسحلا ةمجرتوهو لققملا | ذه مسن نمت فرغ

 يبلحلا ة دارج ىبانبا مي دعلا نبا لامكللبلح غيرات رغبلطلا ةيغب

 ةيرجه104 هنس لاوشنم نير. *علاجييارلا* اعيرالاموي ةيشع

 كل كثلا دمح !ناذعلسلا ةبتكم ىف فلوملاطخب ةطوطخملا لسالا# ذدنو

 مئابدابطلاريرعلا دمت الا اناو مقرب لوص السا رفىارسوبخوط ىف
 يم عرش عند امئالثلا مني رصع ملل امم نم تغيفد

 هتلباقم و هخاسنتسا خيراتل هرسسدق دلاولا ةمالعلا تبث اهيف و باثكلا ةمتاخ



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 «فانم دبع نب مشاه نب بّلطملادبع نبا بلاط يبأ فانم دبع نب ّيلع نب نيسحلا

 . يشرقلا يمشاهلا نسحلا يبأ نبا هللادبع وبأ

 هيلع هللا ىَلص هللا لوسر طبس مّلسو هيلع هللا ىّلص- هللا لوسر تنب ةمطاف هّمأو

 .ةّنجلا لهأ بابش يدّيس دحأو .هتئاحيرو مّلسو

 , ةرجهلا نم رهشأ ةعبرأو نينس تسل دلُو : ليقو ؛ةرجهلا نم عبرأ ةنس نابعش يق دلو
 نادمه مهو ءٍذئموي بلقلا ئلع ًاريمأ ناكو ,- مالسلا هيلع يلع هيبأ عم نيّقص دهشو

 ى[بسالا#]

 يف بلحب ٌزاتجا دقف ,7١2هريمأ ةيواعم نب ديزي ناك يذلا شيجلا يف ةّينطنطسقلا ازغو
 .هيلإ قشمد نم هقيرط

 هّمأو بلاط يبأ نب يلع هيبأ نعو . مّلسو هيلع هللا ئَلص هللا لوسر هّدج نع ثّدح

 .- مالسلا امهيلع  ةمطاف

 ةمطاف هاتنباو , نيسحلا نب هللادبع هنباو , نيدباعلا نيز نيسحلا نب ّيلع هنبا هنع ئورو

 , يليقعلا هللاديبع نب ةحلطو ,ةريره وبأو « يلع نب نسحلا نب ديز هيخأ نباو ,ةنيكسو

 فسويو ,دلاخ نب بيعشو . نيسح نب ديبعو ,. ساّبع نبا ئلوم ةمركعو , يبعشلا رماعو

 )١( مقر ثيدحلا يف يتأيس امك هخيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا مالك نم هدافتسا فّنصملا نا رهاظلا 78

 ةّيخيراتلا رداصملا يف لمأت ئندأب رهظ امك كلذ ئلع دهاشو ليلد ّيأ دجوي ملو هل لصأ ال اّمم هّنكل !



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 . غياصلا نب دمحم و , يلئدلا نانس يبأ نب نانسو . ملاس نب ديمحو , روباش نب دايزو ؛ غابصلا
 نب رازيعلاو .مشاه ينب ئلوم عفان نب ناميلس نب هللادبعو ,قدزرفلا بلاغ نب مامهو

 نب هللادبع نب بّلطملاو , يعجشألا مزاح وبأو ءماشه وبأو . يمثيملا دعس وبأو ؛ثيرح

 .©3)بلاغ نب ريشبو ديزي يبأ نب هللاديبعو .بطنح

 ع اج دج

 نع يوري وهو .هوخأ بلاغ نب ريشبو  يناربطلا ةياورب يتآلا ثيدحلا يف امك_ بلاغ نب رشب هنأ رهاظلا (1)
 . يدسألا بلاخ نب رشب : 171١ مقر ريبكلا خيراتلا يف لاق ,يراخبلاو نابح نبا هيلع ّصن امك يم يلع
 يف هثيدح بلاغ نب ريشب وخأ وهو عوشا نياو كيرش نب هللادبع هنع ئور .هلوق يلع نب نيسح عمس
 ص يوري ,يدسألا بلاغ نب ريشب :7" ص يفو 7/4 : تاقثلا يف ناّبح نبا مالك هريظنو . نييفوكلا
 .يدسألا سيق نبا دمحم هنع ئور . يلع



 [ هلآوهيلع هللا ئلص مّركملا يبنلا هذج نع مالسلا هيلع هدنسأ ام]

 وبأ انربخأ :لاق نيصحلا نبا مساقلا وبأ انربخأ :لاق دزربط نب رمع انربخأ- ]١[

 :لاق ينيدملا نيسحلا نب دمحأ انئّدح :لاق يعفاشلا ركبوبأ انربخأ : لاق ناليغ نبا بلاط

 نب ريشب نع .رذنملا نب دايز نع ريكي نب سنوي انثّدح :لاق , عيكو نب نايفس اًنئدح
 «بلاغ

 .ًامئاق برشي  مّلسو هيلع هللاىَّلص- هللا لوسر تيأر :لاق ء يلع نب نيسح نع

 :لاق  قشمدب هيلع ةءارق- حابص نب ئيحي نب نسحلا قداص وبأ انربخأ - [؟]

 نب نسحلا نب يلع نسحلا وبأ انربخأ :لاق ريدغ نب ةعافر نب هللادبع دّمحم وبأ انربخأ

 دمحأ ساّبعلا وبأو ءارفلا فيظن نب لضفلا نب دّمحم هللادبع وبأ انربخأ : لاق يعلخلا نيسحلا

 وبأ انثٌّدح :لاق دمحأ نب دّمحم رهاطلا وبأ انثّدح :الاق دهاشلا ئيحي نب جاهلا نب دّمحم نبا

 :لاق هيف يلع نبا نيسح نع (ريشب لدب) بلاغ نبرشب نع :هيفو ؛؟10 4 مقر : يناربطلل ريبكلا مجعملا ]١[
 .(مئاق وهو برشي - ليكي - يبدلا تيأر)

 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا رخآ ٍدانسابو ؛54١ مقر : ةرهاطلا ةّيرذلا يف يبالودلا دانسالا اذهب هجرخأ [؟]

 نع نيسحلا نب يلع نع , باهش نبأ نع ,رمع نب هللادبع نع 7١1/١ :دنسملا يف دمحأو ,7847 مقر
 1 . هيبأ
 594/١. :باعيتسالا يف ٌربلادبع نبا ًالسرم هركذو

 مقر : ل نيسحلا نب ٌيلع نع نيقيرطب ناميالا بعش هباتك نم نوعبسلاو تلاتلا بابلا يف يقهيبلا هاورو

 .؟8ص :ةرهوجلا يف  يربلا_ يئاسملتلا ركب يبأ نب دّمحم هاورو . ٠8١٠و 6



 مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
0 

 ديوس نب ةعرف انثّدح :لاق ثايغ نب دحاولادبع انثّدح :لاق لهس نب ئسوم نارمع
 .يرهزلا نع .رمع نب هللاديبع انئّدح :لاق يسودسلا

 نسُح نم :-مّلسو هيلع هللا ئَّلص هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع . نيسحلا نب ّيلع نع
 .هينعُي الام هكرت ءرملا مالسإ

 يضر نيسحلا نع , دلاخ نب بيعش نع .رانيد نب جاّجح نع . ديبع نب ئلعي هاورو

 . هنع هللا

 يتع انربخأ :لاق نسحلا نب دّمحم نب نامحرلادبع روصنم وبأ هب انربخأو - ["]

 انثّدح :لاق لضفلا نب دّمحم نب ليعامسإ مساقلا وبأ ظفاحلا ان ربخأ : لاق مساقلا وبأ ظفاحلا

 :لاق_ ٌءالمإ- ظفاحلا هيودرم نب ئسوم نب دمحأ انئّدح :لاق ميلس نب نيسحلا نب دّمحم

 ئلعي انثّدح :لاق يرمسلا مهجلا نب ذّمحم انثّدح : لاق ميهاربإ نب قاحسإ نب هللادبع انثّدح

 «دلاخ نب بيعش نع ءرانيد نب جاّجح انثدح :لاق ديبع نبا
 نم : مّلسو هيلع هللا ئّلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا نع

 .[فلأ_4>17] هينعي الام هكرت ءرملا مالسإ نسمح

0# 

 مّدقت امكًاضيأ رخآ دانسابو (هينعي ال اميف مالكلا َةّلق) : هيفو دانسالا اذهب ١1/١ :دنسملا يف دمحأ هاور ['* ]

 .قباسلا مقرلا يف



 [ مالسلا هيلع ةتدالوب قلعتي ام]
 :لاق زازقلا دّمحم نب نامحرلادبع انربخأ : لاق ًانذإ نسحلا نب ديز انربخأ-[4]

 :لاتق يرهزألا مساقلاوبأ انربخأ :لاق بيطخلا تباث نب ىلع نب دمحأ ركبوبأ انربخأ

 نباركبوبأ انثّدح : لاق ينئادملا بيعش نب يلع نب دمحأ انثّدح : لاق رفظملا نب دّمحم انربخأ

 :لاق يقربلا

 .ةرجهلا نم عبرأ ةنس . نابعش نم ٌنولخ ايل يف بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا دلُو
 لضفلا وبأ انثّدح :لاق يولعلا ئضترملا نب يلع نب نسحلا دّمحم وبأ انأبنأ - [8]

 تاكربلا وبأ انربخأ : لاق رقصلا يبأ نب دّمحم رهاط وبأ انربخا : لاق يمالسلا رصان نب دّمحم

 انثدح :لاق قيشر نب نسحلا دّمحم وبأ انربخأ : لاق فيظن نب لضفلا ني دحاولادبع نب دمحأ

 :لاق يرهزلا ميحرلادبع نب هللادبع نب دمحأ انثّدح :لاق يبالودلا دمحأ نب دّمحم رشب وبأ

 .حلاص نب هللادبع حلاص وبأ انثّدح

 .نيسحلا :- مّلسو هيلع هللا ئَلص- هللا لوسر تنب ةمطاف (١)تلاق : دعس ني ثيللا لاق

 . عبرأ ةنس نابعش نم نولخ ٍلايل يف يلع نبا

 قشمد خيرات رصتخم يفو ,17 مقرب ركاسع نبأ هقيرط نمو ؛١/181١ :دادغب خيرات يف بيطخلا هجرخأ [ ؛]

 .1713/19 :روظنم نبال

 .11/57 : ةباغلا دسأ ىف ريثألا نباو .178 مقر : ةرهاطلا ةّيرذلا ىف ىبالودلا هجرخأ [ 0 ]

 .حيحصلا وهو ؛(تلاق لدي) تدلو :ردصملا يفو ,لصألا يف اذك )١(



 مالشلاه يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت 550 مو

 نبا دّمحم وبأ ينربخأ :لاق كلملادبع نب مساقلا يبأ نع نسحلا نب رمع انأينأ- [1]

 فلخ ائربخأ :لاق يرمتلا رمع وبأ انربخأ :الاق  ةزاجإ  ديلت يبأ نبا نارمع وبأو باتع

 نبا انربخأ : لاق يسخرسلا سابعلاوبأ ينربخأ : لاق نامثع نب ديعس انربخأ : لاق مساقلا نبا

 . ةمثيخ يبأ

 نم عبرأ ةنس نابعش نم َنولخ ٍلايل سمخل نيسحلا دلو : لاق يريبزلابعصم نع
 . ةرجهلا

 مئانغلا وبأ انربخأ : لاق ءانبلا نبا بلاغ يبأ نع .دزربط نب دّمحم نب رمع انأبنأ- []

 :لاق يىوغبلا مساقلا وبأ انربخأ : لاق , ةبابح نبا مساقلا وبأ انربخأ : لاق نومأملا نبا

 نايمق نم ةىلح لايآ نسل بلاط ىبأ نب قلع نب نيسحلا دز «راكب نب رسولا لاق
 .ةرجهلا نم عبرأ ةنس

 رهاط وبأ انربخأ : لاق ةملسملا نبا رفعج وبأ انربخأ : ءانبلا نبا بلاغ وبأ لاق [4]

 نب ميهاربإ ينثٌدحو : لاق راكب نب ريبزلا انث دح :لاق ناميلس نب دمحأ انربخأ : لاق صلخملا

 « دّمحم نب رفعج نع  ةعيبر يبأ نب هللادبع نب ثراحلا ئلوم نوميم ني هللادبع نع .رذنملا

 ْ ؛ لاق هيبأ نع
 .دحاو رهط نيسحلاو نسحلا نيب | ب_75] ناك

 نب قحلادبع انربخأ : لاق .هباتك يف زاب نب رمع نب نيسحلا هللادبع وبأ انريخأ- [9]

 :ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو ؛١1 مقرب هخيرات نم القط نيسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [1/]
 نباو .714/7 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلاو ,؟8-/7 :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلاو 7

 أ :بيذهتلا بيذهت يف رجح

 ىف يزملا ظفاحلا ءاورو ,ًالسرم ٠١١/8 :ةّنسلا حرش يف يوغبلا ظفاحلاو ,16 مقرب ركاسع نبا دجرخأ [8]
 50 :ءالبلا مالعا ريس ىقو :11 ص: ةنس ثداوح  مالسالا خيرات يف يبهذلاره :لامكلا بيذهت

 701/١. ١ :ةباصإلا يفو ا :بيذهتلا بيذهت يف رجح نبأ هاورو

 .ىناربطلا هاور :لاقو 6 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلاو

 :ةبافلادسأ يف ريثألا نياو ,11/77 مقر : ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلاو ,1 مقرب ركاسعنبا هجرخأ [1]
 هو



 62 ا - ميدعلا نيا

 دّمحم نب باّهولادبع دمحأوبأ انربخأ :لاق يسرنلا نبا مئانغلا وبأ انربخأ : لاق قلاخلادبع

 هللادبع وبأ انربخأ : لاق لهس نب دّمحم انربخأ : لاق نادبع نب دمحأ انربخأ :لاق يناجدنغلا

 , ثايغ نب صفح نع ,ناميلس نب ديعس انل لاق :لاق يراخبلا ليعامسإ نب دّمحم

 .دحاو رهط نيسحلاو نسحلا نيب ناك :لاق , دّمحم نب رفعج نع
 :لاق نسحلا نب ىلع مساقلا وبأ انربخأ :لاق هللا ةبه نب دّمحم رصن وبأ انأبنأ- ]1١[

 نبدمحأ انربخأ: لاق يفاريسلا يلع نب دّمحم انربخأ: لاق نسحلا نب دّمحم بلاغ وبأ انربخأ

 ايركز نب ئسوم انئّدح :لاق ينانشألا نارمع نب دمحأ انثّدح :لاق يدنواهنلا قاحسإ

 :لاق يرفصعلا ةفيلخ انثّدح : لاق يرتستلا

 . بلاط يبأ نب ّيلع نب نيسحلا دلو  عبرأ ةنس ينعي - اهيفو
 وبأ انربخأ: لاق رصان نب دّمحم انثّدح : لاق يولعلا ئضترملا نبا دمحم وبأ انأبنأ- ]١1[

 :لاق , قيشر نبا دّمحم وبأ انربخأ : لاق فيظن نبأ تاكربلا وبأ انربخأ : لاق ,يرابتألا رهاط

 ءالعلا نب ريهز انثّدح :لاق يلجعلا مادقملا نب دمحأ انثّدح :لاق يبالودلا رشب وبأ انئّدح

 ,ةيورع يبأ نب ديعس انثّدح :لاق

 .رهشأ ةرشعو ةنسب نسحلا دعب ًانيسح  ةمطاف ينعي - تدلو :لاق ةداتق يبأ نع

 .خيراتلا نم فصنو رهشأ ةعبرأو نينس تسل هتدلوف

 :لاق .هباتك يف رابرهش نب ءاجرلا يبأ نب دّمحم نب دّمحم مئانغلا وبأ انربخأ- [17]

 يراخبلا نع ١1ص :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو ,1 :لامكلا بيذهت يف يزملاو ,11/7 ه-

 .ريبكلا خيراتلا يف

 :يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نياو .00/1 : فّنصملا يف ةبيمش يبأ نبأ ظفاحلا ًاضيأ هاور دانسالا اذهيو

 5917/1١. :باعيتسالا يف ٌريلادبع نبا هركذو , جشألا ديعس يبأ قيرط نم غ١ مقر" 0

 .؟18/5 :لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلا هاورو ٠١ مقر : ركاسع نبال يلط نيسحلا مامإلا ةمجرت ] ٠١[

 . ةداتق نع لوطأ ظفلو رخآ دانسإب ١0 مقرب ركاسع نبأ دجرخأو 47 مقر : ةرهاطلا ةيرذلا ىف ىبالودلا هجرخأ | 1١[

 199/6 :نيحيحصلا ئلع كردتسملا ىف مكاحلا هجرخأو
 598/1 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلاو ,18/؟ : ةباغلا دسُأ يف ريثألا نبا هاورو

 ه<- نب ركب نب هّللادبع نع ةدايز عم مقرب تاقبطلا نم اليل نيسحلا مامإلا ةمجرت يف دمس نبا هاور [1؟]



 مالسلاه يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت عج

 انربخأ : لاق دومحم نب دمحأ رهاط وبأ انربخأ : لاق لضفلا يبأ تنب ةمطاف ءاهبلا م انتربخأ

 نب نارمع انثّدح :لاق يئاطلا هللادبع نب دّمحم [ فلأ70] انثّدح :لاق يرقملا نبا ركبوبأ

 نب يدع نع .يديبزلا برح نب دّمحم انثّدح :لاق حور نب عيبر انثدح :لاق راكب

 .كامس نع .دنه يبأ نب دواد نع . يئاطلا نامحرلادبع

 ئّلص- يبنلا ءاضعأ نما وضع نأ . مئانلا ئري اميف تأر اهّنأ: ثراحلا تنب لضفلا مأ نع

 ًاريخ :لاقف  مّلسو هيلع هللا ئَلص - يبنلا ئلع اهتصصقف ١7 يتيب يف  مّلسو هيلع هلل
 مَنُك نبلب هيعضرتف ًامالغ ةمطاف دلت ,تيأر

 أ ئلإ هعفد .ًانيسح- مّلسو هيلع هللا ئَّلص  يبنلا هاّمسف ًامالغ ةمطاف تدلوف : تلاق

 . مثق نبلب هعضرت تناكف , لضفلا

 وبأ انربخأ : لاق "7 ظفاحلا مساقلا وبأ انربخأ :لاق يزاريشلا نبا رصن وبأ انأبنأ- [17]

 ... كامس نع ,ةريغص يبأ نب ب متاح نع . يمهمسلا بيبح هس
 ريبعت باتك ىف ننسلا ىف ةجام نبا هج ا اذهب 5/8/8 تاقبطلا نم لضفلا 316 ةنجرت نقفاقوو

 ١ 1 ,5979 مقرب ايؤرلا

 .تاقبطلا يف دعس نيأ نع 7717 ص : ةمألا صاوخ ةركذت يف يزوجلا نبا طبس هدروأ

 ةمجرت يف ركاسع نبا اذكو ,لوطأ ظفاو رخآ دانساي 077317 : كردتسملا يف لضفلا مأ نع مكاحلا هجرخأو

 .8 : مقر قشمد خيرات نم ةْكْط نيسحلا مامإلا

 : تاقبطلا نم يم نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ةياورلا هذه هيلع هتقيلعت يف ين يئابطابطلا ققحملا لاق
 نم رهاظلا ذا . ئ رخآ تاياور يف امك« نسحلا : باوصلاو ؛ نيسحلا : ةينآلا ةياورلا يفو انه لصألا يفو)
 ةمطافب رظتنُي مل دلو دق نسحلا ناك ولق ٠ ,كاذنيح عيضر اهل نكي مل ةمطاف نأ نأو دلو دق ناك مثق نأ قايسلا

 .(دحاو رهط الا 82 نيسحلاو نسحلا نيب نكي ملو ٠ لضفلا ٌمَأ حضرت رخآأ ًامالغ دلت نأ مالسلا اهيلع

 .ريسي رييغت عم اهنع ًايكحم مالكلا نوكي ن نأالإ ٠ .اهتيب يف : لاقي ن نأ حيحصلاو لصألا يف اذك )١(
 . ظفللاو داتسإلاب 7717 مقرب ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هج جرخأ[ 77]

 يف يجنكلا ظفاحلا امهنع هاورو ,5 مقرسب القل نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا هقيرط نمو
 .هبقانم يف هتحصب مكحو مكاحلا هقرطو : :فاضأو 7١ص : بلاطلاةيافك
 . يناربطلا نع 186/4 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هاورو

 لك اذكهو .ركاسع نياب فورعملا يعفاشلا هللا ةبه نب نسحلا نب ّيلع مساقلا وبأ ظفاحلا وه هنم دارملا (؟)



 9 هقحتست م بل يدعلا نبا

 نب ناميلس انربخأ :لاق (١)ةذير نبا ركيوبأ انربخأ :اولاق مهبتك يف ةعامجو دادحلا يلع

 انثّدح :لاق درص نب رارض انثّدح :لاق يمرضحلا هللادبع نب دّمحم انثّدح :لاق دمحأ

 . ءاثعشلا يبأ نع .رباج نع . يفعجلا روفعي نب ميركلادبع

 :لاقف يلع نب نيسحلا ئأرف ةريره يبأ عم تنك :لاق بلاغ نب رشب نع

 امد امهتبضخ دق مّلسو هيلع هللا ئَلص_ هللا لوسر يدي ئلع كتيأر دقن !هللادبع ابأ اي
 يردأام مالكب مّلكتو كيف يف لفت دقلو , ةقرخ يف كلو كّررسف ,تدلو نيح كب يتأ نيح
 !نسحلا ةّرس عطقب هتقبس ةمطاف تناك دقلو ؟وه ام

 !اهب ينيقبست ال :لاقف

 . مساقلا وبأ ظفاحلا وأ ظفاحلا مساقلا وبأ .ناونعلا اذهب يتأي ام هس

 يف يفوت ,يناربطلا مساقلا يبأ ةيوار رجاتلا يناهبصإلا ميهاربإ نب دمحأ نب هللادبع نب دّمحم ركبويأ (1)
  ةئس نوعستو عبرأ هلو ناضمر
 نسح .ملعلا لهأل امركم ؛لضفلا لماك .لقعلا رفاو سانلا هوجو دحأ ناك , نيمأ ةقث : ةدنم نب ئيحي لاق

 . ةغللاو وسنلا نم ًافرط قرغي .ظغلا

 .1915/7 : يبهذلل ربغ نم ربخ يف رّيعلا





 [ مالسلا هيلع هبقلو هتينك  همسا]
 مل نا ةزاجإ يدنقرمسلا نيا مساقلا وبأ انربخأ :لاق دزربط نب رمغ انأبنأ - ]١8[

 انربخأ : لاق يلع نب ئسيع انربخأ : لاق روقنلا نبا نيسحلا وبأ انربخأ : لاق  ًاعامس نكي

 انثّدح :لاق [ب-101/يشاشلا ملاس نب ئسيع ديعس وبأ انثدح :لاق دّمحم نب هللادبع

 . ليقع نبا نع ؛يقرلا ورمع نب هللاديبع

 ًانيسح ئّمسو , ةزمح ريبكلا هنبا ئمس هنأ : بلاط يببأ نب ّيلع نع ؛ يلع نب دمحم نع

 دق يْنِإ:لاقف بلاط يبأ نب يلع مّلسو هيلع هللا ئَلص هللا لوسر اعدف :لاق رفعج هّمعب

 دمحم نب هقادبع نع مقري ريسي فالتخا عم تاقبطلا نم هم نسحلا مامإلا ةمجرت يف دعس نبا هاور [ |] ١5

 ةمجرت يفو دعس نبا نع ١8 مقرب قلع نسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هاورو . ةهط يلع نع ليقع نبا
 وهو  هيبأ نع دمحأ نب هلادبع قيرط نم ١7 مقر ؛قيرطلا اذهب 18 مقر : ثالث قرطب 9م نيسحلا مامإلا
 . يشاشلا بيلك نب مثيهلا قيرط نم ١ مقرو- يتأيس امك لئاضفلاو دنسملا يف

 لكك :راتسألا فشك يف زاّربلاو :ةباحصلا لئاضف يفو 0 :دنسملا يف دمحأ هجرخأو)

 .نيقيرطب
 نب هللادبع نع ًاعيمج اهيفو مهقرطب ٠ مقرب ةرهاطلا ةيرذلا يف يبالودلاو 8840و 41. مقرب ئلعي وبأو

 . ( ل يلع نع , ةّيفنحلا نب دّمحم نع , ليقع نب دّمحم
 هيفو يناربطلاو راّربلاو هوحنب ئلعي وبأو دمحأ هاور :لاقو 017/4 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا ةقراوأو

 .حيحصلا لاجر هلاجر ةّيقبو نسح هتيدحو ليقع نب دّمحم نب هثادبع

 يف يربطلابحملاو 115 :صاوخلا ةركذن يف يزوجلا نبا طبسو 11/8١ مقر :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو

 ,519/5 :لامكلا بيذهن يف يزملا ظفاحلاو , يبالودلا قيرط نم ثيدحلا ئور ٠ :ئبقعلا رئاخذ



 ا 5 يرد مالّسلاهيلع نيسحلا مامالا ةمجرت

 , ملعأ هلوسرو هللا :تلقف : لاق , ني ذه ٌينبا مسا تاريغ

 .ًائيسحو ًانسح ئئئسف :لاق

 يرهوجلا دّمحم وبأ انربخأ : لاق شداك نبأ زعلا يبأ نع دزربط نب رمع انأبنأو - ]١6[

 :لاق بيتع نب دّمحم نب رفعج انربخأ :لاق ريصن نب دمحأ نب دّمحم نب يلع انربخأ : لاق

 يبأ نب سنوي انربخأ :لاق ةبيتق نب ملس انثّدح :لاق شادخ نب دلاخ نب دّمحم انثّدح

 . هيبأ نع قاحسإ

 هيلع هللا ئَّلص- يبنلا لاقف ًابرح هتيمس نسحلا دلو امل : لاق يلع نع ئناه نب ئيناه نع

 .نسحلا وه :لاق ءًابرح :تلق ؟ينبا تّيمس ام : مّلسو

 : تلق ؟ينبا تّيمسام : مّلسو هيلع هللا ئّلص- يبنلا لاقف .ًابرح هتّيمس نيسحلا دلو اًملف

 ام: مّلسو هيلع هللا ئَّلَص- يبنلا لاقف .ًابرح هتّيمسإ نسحم دلو اًملف « نيسحلا وه : لاق ًابرح

 مامالا ةمجرت يف دعس نياو ,14 مقر :داتسالا اذهب ٍةيط نيبسحلا مامإلا ةمجرت ىف ركاسع نبا هجرخأ [1 |
 ا ماقرألاب رخا ديناسأيو .. نع ليئارسإ نع ئسوم نب هقاديبع نع هداتسإب مقرب ا/ نسحلا
 .. ليئارسإ نع , يدقاولا نع .دعس نب دمحم ينئدحو :لاق 0 مقرب :فارشألا باسنأ يف يرذالبلا هاورإ

 نع /14 مقربو . ليئارسإ نع جاجح نع 36015 مقرب دنملا يفو ,لالكم :لئاضفلا يف دمحأ هجرخأو

 . هنع . نافع

 :رازبلاو 1162 :هحيحص يف نابح نباو ؛نيسح :وه هلوق ىلإ 172/١ :هدنسم يف يسلايطلا هجرخأو
 .ءالكهخو ا : مكاحلاو لالا ؟الال* :ريبكلا ىف ىناربطلاو 0١و 514 و 6

 يف يبهذلاو , دعج يبأ نب ملاس نع شمعألا نع 1 : يناخألا 5 يناهفصالا جرفلا وبأ هدروأو

 ةمجرت يف 7 :لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلاو :45 ص :-. ه١ ةنس ثداوح  مالسالا خيرات

 . هلل نسحلا مامالا

 4١ مقر : يبالودلل ةرهاطلا ةيرذلاو 114 :ئبقعلا رئاخذو :/1 :ةباغلا دسأ يف ثيدحلا درو دقو

 .ًاضيأ ئرخأ رداصمو

 ةلئاقلا ١5 مقرب ةمّدقنملا اهنم- بابلا اذه ىف ةدراولا ئرخألا تاياورلاعم هتضراعم هنهو يف ئفكو ! لّمأت هيف نكلو

 :تلاثلا ةيمستب ثيدحلا ةداهشو_ تاياورلا نم امهريغو 17 مقري ةبتآلا اهدعب امو رفعجو ةزمح يعساب امهتيمستب

 .اهلوح ةطوسبم ةقيلمت كي يئابطابطلا ققحمللو .! ثلاث دلو هيي يبنا ةايح يف امهل دنرب مل هلأ يوقلا نمو
 .76 ص : يلع تيبلا لآ ةسسؤم ةعبط دعس نبال ئربكلا تاقبطلا نم ذم نسحلا مامالا ةمجرت عجار



 .نسحم وهف :لاق ًابرح :تلق ؟ينبا تّيمس
 ريّبشو ربش هينب نوراه ةيمست ءال ؤه ّينب تّيمس يّنإ: مّلسو هيلع هللا ئَلص- يبنلا لاق مث

 .ربشُمو
 نسحلا وبأ انربخأ :لاق-ًانذإ_ يضاقلا دّمحم نب دمصلادبع مساقلا وبأ انربخأ- ]١[

 دحاولادبع نب دمحأ نسحلا وبأ انربخأ : لاق  ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ  ملسملا نب ىلع

 انربخأ : لاق نامثع نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ يّدج انربخأ : لاق دي دحلا يبأ نب دّمحم نبا

 ميحرلادبع نب باهّولادبع انربخأ : لاق يميمتلا ليعامسإ نب دّمحم نب دمحأ حادحدلاوبأ

 . ةمركع نع , ورمع نع . ةنييع نب نايفس انثّدح :لاق )١( يعجشألا

 هاّمسق- مّلسو هيلع هللا ئَّلص- يبنلا هب تتأ نسحلا [ ب_17] ةمطاف تدلو اّمل :لاق

 نم نسحأ اذه :تلاقف  مّلسو هيلع هللا ئَلص- يبنلا هب تنأ ًانيسح تدلو اًملف .ًانسح

 .نيسح اذه :لاقو همسا نم هل ّقشف .اذه

 - يماحسشلا رهاط نب هيجو ركبوبأ انربخأ :لاق يضاقلا مساقلا وبأ انأبنأ- [7]

 دمحم نب ّيلع نسحلا وبأ انربخأ :لاق كلملادبع نب دمحأ حلاص وبأ انربخأ :لاق  ٌةباتك

 ساّبعلا تعمس: لاق بوقعي نبدّمحم سائعلا وبأانثّدح: الاق دمحم نين امحرلاد بع دّمحموبأو

 :لوقي دّمحم نبا

 . هللادبع وبأ يلع نب نيسحلا :لوقي ئيحي تعمس
 نب دمحأ لضفلا وبأ انربخأ : لاق يطامنألا تاكربلا يبأ نع نسحلا نب ديز انأبنأ- [18]

 مامالا ةمجرت يف دعس نباو 70 مقرب وبلغ نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ ]١7[

 2.61/3 :لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلاو ,؟٠ مقر : تاقبطلا نم ايل نسحلا

 :هيفو 44 ص :-ه١7 ةنس ثداوح  مالسالا خيرات يفو */١188. : ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هاورو

 .(اذه نم ّنسأ اذه)

 .تاقثلا يف نابح نبا هركذو ؛41/7 :بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا هل مجرت )١(

 .7 مقرب هخيرات نم ُالْيْط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [17]
 ٠*. مقرب ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [18]



 مالّسلاديلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 نسحلا نب دمحأ نب دّمحم يلعوبأ انربخأ :لاق نارشب نبا مساقلا وبأ انربخأ : لاق نسحلا

 :لاق ةبيش يبأ نب نامثع نب دّمحم انثّدح :لاق

 . هللادبع وبأ يلع نب نيسحلا :ركبوبأ يّمع لاق

 مساقلا وبأ ظفاحلا انربخأ : لاق - ًانذإ_ يزاريشلا نبا رصن وبأ يضاقلا اتربخأ- [14]

 نب هللا ةمعن نسحلا وبأ انربخأ :لاق ميهاربإ نب ئيحي ركبوبأ انئّدح :لاق نسحلا نب ّيلع
 انربخأ: لاق ناميلس نبدمحأ نب دمحم انئٌدح: لاقدّمحم نبدمحأ دوعسموبأ انّ دح: لاقدّمحم

 نع . يلع نب دّمحم انثّدح :لاق نايفس نب نسحلا ين دح : لاق نايفس نب دّمحم نب نايفس
 :لاق قاحسإ نب دّمحم

 .هللادبع وبأ « يلع نب نيسحلا :لوقي ريرضلا رمع ابأ تعمس

 نكي مل نإ ةزاجإ- دمحأ نب ليعامسإ انربخأ :لاق بتكملا صفح وبأ انأبنأ- ]7١[
 انربخأ : لاق لضفلا نبا نيسحلا وبأ انربخأ : لاق يربطلا نبا ركبوبأ انربخأ : لاق ًاعامس

 :لاق رفعج نب هللادبع

 .[ب-11] هللادبع ايأ ئّتكي يلع نب نيسحلا : لاق نايفس نب بوقعي انثّدح
 رفعج لضفلا يبأ نع ,رصان نبا لضفلا يبأ نع , ريقملا نبا نسحلا وبأ انأبنأ- ]1١[

 ينربخأ :لاق هللادبع نب بيصخلا انربخأ :لاق ديعس نب هللاديبع انربخأ :لاق ئيحي نبا

 .يبأ ينربخأ :لاق نامحرلادبع يبأ نب ميركلادبع

 . يلع نب نيسح هللادبع وبأ : لاق

 انربخأ : لاق يقذاللا دّمحم نب هللا رصن حتتفلا يبأ نع . دّمحم نب دمصلادبع انأبنأ- [!!]
 :لاق ناميلس نب دّمحم نب رهاط ائربخأ : لاق برأ نب ميلس انربخأ : لاق ميهاربإ نب رصن

 .19 مقرب ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [1]

 .7؟ مقرب ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [ ] ٠١

 .؟8 مقرب ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ ]1١[

 .55 مقرب ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [ 17 ]



 حو ا يي ببي ل _.يدعلا نبا

 :لاق سايإ نب دّمحم نب ديزي ايركز وبأ انثّدح : لاق يزوجلا ميهاربإ نب ّيلع انثّدح

 . هللادبع وبأ يلع نب نيسحلا :لوقي يمدقملا دمحأ نب دّمحم تعمس

 يقابلادبع نب دّمحم ركبوبأ انربخأ :لاق ًانذإ يدنكلا نميلا وبأ انربخأ- [17]

 رمع وبأ انربخأ :لاق يرهوجلا دّمحم وبأ انربخأ : لاق -ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ_ يراصنألا

 :لاق مهفلا نب نيسحلا انئّدح :لاق فورعم نب دمحأ انربخأ : لاق ةيويح نبأ

 نبا بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا :ةسماخلا ةقبطلا يف :لاق دعس نب دّمحم انئّدح

 لوسر تنب ةمطاف ِهّمأو , هلادبعاابأ ئّتكيو . ّيِصَق نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملادبع

 . يق نب ئزعلادبع نب دسأ نب دليوخ تنب ةجيدخ اهو  مّلسو هيلع هللا ئَّلص هللا
 ناكف . ةرجهلا نم ثالث ةنس ةدعقلا يذ نم نوّلخ ٍلايل سمخل نيسحلاب ةمطاف تقّلع

 .ةليل نوسمخ نسحلا ةدالو نيبو كلذ نيب

 .©) ةرجهلا نم عيرأ ةنس نابعش نم نولخ ٍلايل يف نيسحلا دلّوو

 قلاخلادبع نب قحلادبع انربخأ : لاق زاب نب رمع نب نيسحلا هللادبع وبأ انأبنأ- [15]
 انربخأ :لاق نادبع نب دمحأ انربخأ :لاق يسرنلا نبا مئانغلا وبأ انربخأ :لاق فسوي نبا

 .يراخبلا ليعامسإ نب دّمحم انربخأ :لاق لهس نب دّمحم

 . يمشاهلا هللادبع وبأ ءبلاط يبأ نب يلع نب نيسح :لاق

 نيسحلا لتق :لاق شمعألا نع , ملسم نب ءاطع نع ,ناميلس نب دمحأ لاق- [76]

 نبا هجرخأ دانسالا اذهيو ١7 ص :- قيل تيبلا لآ ةسسؤم ةعبط دعس نبال قط نيسحلا مامالا ةمجرت [ 77!

 .غ5١ص :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو 5١. مقرب هخيرات يف ركاسع

 )١( ص :صاوخلا ةركذت يف يزوجلا نبا طبس هاور..ثيدحلا رخآ ىلإ ..ةمطاف تّقلع :هلوق نم 777

 .دعس نبا نع 19/1 :لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلاو

 مامالا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأو ,1847 ةمجرتلا مقر :ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هركذ [14]

 .51 مقرب ْةلِيْط نيسحلا

 مامالا ةمجرت يف ثيدح لّوأ وهو 18413 مقر :ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هجرخأ [10]

 .يراخبلا قيرط نم 77 مقري ركاسع نبا هاورو . هباتك نم الْيْط نيسحلا



 مالّسناديلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
 : ساب واو

 .نيسمخو عست نبأ وهو

 . ءاروشاع موي نيسحلا لتق : ميعن وبأ لاقو

 «بيلك نب مصاع نع .كلام نب مساقلا نع .(') ءارغملا يبأ نب ةورف لاقو - [؟1]

 :لاق هيبأ نع

 يلع نب نيسح تركذأ: لاقف . سابع نبال هتركذف_مّلسو هيلع هللا ئَلص- يبنلا تيأر

 . يشمي هتيأر نيح (اذك) هئفكت هتركذ هللاو معن : تلق ؟هتيأر نيح

 .- مّلسو هيلع هللا ئَّلَص  يبنلاب ههبشن اَنك نإ :لاق
 رفعج نع . ةنييع نب نايفس انثّدح : تلصلا نب دّمحم نب دّمحم نب هللادبع لاقو- [11/]

 .نيسمخو نامث نبا وهو يلع نب نيسح لتتق : لاق هيبأ نع [ فلأ_717/] دمحم نبا

 دّمحم ركب وبأ انربخأ : لاق ظفاحلا مساقلا وبأ انربخأ: لاق يضاقلارصن وبأ انأبنأ- [18]

 :لاق نودمح نبا ديعس وبأ انربخأ :لاق روصنم نب دمحأ ركبوبأ انربخأ :لاق سابعلا نبأ

 :لاق نادبع نب يكم انربخأ

 نم ةياور هل بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا هللادبع وبأ :لوقي جاجحلا نب ملسم تعمس
 !- مّلسو هيلع هللا ئَلص- هللالوسر

 :لاق دّمحم نب دحاولادبع نب فسوي حتنفلاوبأ انربخأ : مساقلاوبأ ظفاحلا لاقو- [[4]

 :لاق ةدنم نبا هللادبع وبأ انربخأ :لاق يلع نب عاجش انربخأ

 :قشمد رصتخم ىف روظنسم نباو  روكذملا ثيدحلا نم ءزج وهو -7؟ مقرب ركاسع نبا هجرخأ [17]

 1 .5443 مقر 141/١ :ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو 17

 نبا هركذو .110/4 :بيذهتلا بي ذهت يف هتمجرت عجار . يفوكلا مساقلا وبأ يدنكلا برك يدعم همساو )١(

 اا :تاقثلا يف نابح

 نب ريبز نع 703/7 :بيذهتلا بي ذهت يف رجح نيأو_ هنم ءزج رخآ يف 1 مقري ركاسع نبا هجرخأ [ | ١7
 1 .541/5 :ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو ... ةنييع نبا نع راكب

 هات مقر :قشمد ةنيدم خيرات نم مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت [181]

 .5ا/ مقر قباسلا ردصملا [ 19]



 هللا ئَلص_هللا لوسر نبا[ ب17 ] ىمشاهلا هللادبع وبأ بلاط يبأ نب ّيلع نب نيسحلا
 . ةرجهلا نم عبرأ ةنس نابعش نم َنولخ ٍلايل سمخل دلو .ههبشو هتناحيرو  مّلسو هيلع
 . نيسمخو عسن نبأ : ليقو «نامث نبا وهو لتقو

 ,ديزي يبأ نب هللاديبعو .هاتنبا ةنيكسو ةمطافو , يلع هنباو ةريره وبأ هنع ئور

 .مهريغو يعجشألا مزاح وبأو نانس يبأ نب نانسو ,بطنح نب هللادبع نب بلطملاو

 هباتك يف لاوكشب نبأ مساقلا وبأ انربخأ : لاق لضفملا نب يلع نسحلا وبأ انأنأ-["*]

 رمع وبأ انربخأ :الاق ةزاجإ- ديلت يبأ نبا نارمع وبأو باتع نبا دمحم وبأ ينربخأ :لاق

 :لاق ركسلا نبا يلع وبأ انربخأ :لاق مساقلا نب فلخ انربخأ : لاق يرمنلا

 هّنِإ : لاقي ءنسحلا نم رغصأ ناكو .هللادبع هنباب هللادبع ابأ ئّتكي يلع نب نيسحلاو
 مّلسو هيلع هللا ئلص_ هللا لوسر نم ًاعامس هنع ظفحي سيل , نيسمخو تس نباوهو بيصأ

 !حيحص هجو نم-

 .بلاط يبأ نب ٌيلع هيبأ نعو هللا لوسر تنب ةمطاف هنأ نع ئور دقو

 هيلع هللا ئَّلص- يبنلا ةايح نم كردأو ؛ةرجهلا نم عبرأ ةنس يف نيسحلا دلو :لاقيو

 .نينس تس ملسو

 هليبقتو هيدي نيب هبعلو هللا لوسر يلع نب نيسحلا روضح حاحص هوجو نم يور دقو

 .هايإ

 اهلكف- مّلسو هيلع هللا ئّلص هللا لوسر نع يلع نب نيسحلا نع يتأت يتلا ةياورلا اًمأف
 120 ليسارم

 :لاق ءالولا نب راّججلادبع انثّدح : لاق بوبحم نب متاح انثّدح :ركسلا نبا لاق- ١1"

 :لاق دّمحم نب رفعج تعمس :لاق نايفس انئّدح

 .ةنس نيسمخو نامث نبا وهو نيسحلا لتق

 !!ي هللا لوسر ةناحير نوؤش نع ةّنسلا لهأ ظافح ملع غلبم اذهو )١(
 يمرضحلا هللادبع نب دّمحم نع هدانسإب 18١6 مقر : ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا ثيدحلا جرخأ [؟١]

 ... ناسح نب ئيحي نع





 [ ربلادبع نبا ةياورب مالسلا هيلع هنع ةزجوم ةمجرت ]
 دّمحم وبأ ظفاحلا انربخأ :لاق يرصحلا حوتفلا يبأ نب رصت حوتفلا وبأ انأبنأ- ["7]

 نب زيزعلادبع نب فسوي ديلولا وبأ انربخأ :لاق ظفاحلا يريشألا يلع نب دّمحم نب هللادبع
 رمع وبأ انربخأ :لاق تباث نب زيزعلادبع نب نامحرلادبع دّمحم وبأ انربخأ :لاق عابدلا

 :لاق يرمنلا ٌربلادبع نب هللادبع نب دّمحم نب هللادبع نب فسوي

 ئئكي  مّلسو هيلع هللا ئَلص_ هللا لوسر تنب ةمطاف هّمأ بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا
 يدقاولا لوق اذه ,ثالث ةنس ليقو , عبرأ ةتس نابعش نم َنولخ سمخل دلُو ,هللادبع ابأ

 .هعم ةفئاطو

 نب رفعج ئورو .ةليل نيسمخب نسحلا دلوم دعب نيسحلاب ةمطاف تقّلع : يدقاولا لاق
 .دحاو رهط اّلِإ نيسحلاو نسحلا نيب نكي مل :لاق هيبأ نع دّمحم

 نم رهشأ ةّنسو نينس سمخل رهشأ ةرشعو ةنسب نسحلا دعب نيسحلا دلو :ةداتق لاقو

 .هيخأ نع ّقع امك- مّلسو هيلع هللا ئّلص هللا لوسر هنع ّقعو . خيراتلا
 .جحلاو ةالصلاو موصلا ريثك ًانّيد ًالضاف نيسحلا ناكو

 178] ئدحإ ةئس ءاروشاع موي مّرحملا نم تّلخ رشعل ةعمجلا موي هللا همحر  لتق

 ًاضيأ عضوملا فرعيو , ةفوكلا ةيحانب قارعلا ضرأ نم البرك هل لاقُي عضومب , نيّئسو [ فلأ
 .ٌفطلاب

 594 1791/١ :ٌربلادبع نبال باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا [؟؟ ]
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 كيرش دج وهو يعخنلا نانس يبأ نب نانس ًاضيأ هل لاقيو . يعخنلا سنأ نب نانس هلتق

 . يضاقلا

 . صربأ ناكو نشوجلا يذ نب رمش هلتق : ليقو . جحذم نم لجر هلتق يذلا لب :لاقيو
 دايز نب هللاديبع هب ئتأو هسأر رح ,ريمح نم يحبصألا ديزي نب يلوخ هيلع زهجأو

 :لاقو

 ابّجحملا كلملا تلئق ين ابهذو ةّضف يباكر رقوأ

 ابسن نوبسني ذا مهريخو ابأو اأ سانلا ريخ تلتق
 نب دعس نب رمع نيسحلا لتق يذلا ّنِإ :نولوقي ةفوكلا لهأ : نيعم نب ىيحي لاقو

 . دعس نب رمع هلتقي مل هنأ اثيدح هيف يوري دعس نب ميهاريإ ناكو : ئيحي لاق

 ريمألا ناك هّنأل دعس نب رمع ئلإ نيسحلا لتق بسن امّنِإ :"') ريلادبع نبا رمع وبأ لاق

 هدعوو , دعس نب رمع مهيلع رّمأو نيسحلا لتق ئلإ دايز نب هللاديبع اهجرخأ يتلا ليخلا ئلع
 نم رضم نم موق- ملعأ هللاو ليخلا كلت يق ناكو , هلتقو نيسحلاب رفظ نإ يرلا هيّلوي نأ
 .نميلا

 تدرو نيّئس ةئس يف كلذو ديزي ىلإ ةفالخلا تضفأو ةيواعم تام امل :”رمع وبأ لاق

 ىلإو يلع نب نيسحلا ئلإ لسرأ .اهلهأ ئلع ةعيبلا ذخأيل ةنيدملاب ةبقع نب ديلولا ئلع هتعيب
 :لاقف امهب يتأف ًاليل ريبزلا نب هللادبع

 ئلإ اعجرف ءانحبصأ اذإ سانلا سوؤر ئلع عيابن انتكلو اس عيابي ال انلثم :الاقف !اعياب
 .بجر نم اتيقي نيتليلل دحألا ةليل كلذو . ةكم ئلإ [ ب-1] امهتليل نم اجرخو امهتويب

 ديري ةيورتلا موي جرخو .ةدعقلا اذو لاّوشو ناضمرو نابعش ةّكمب نيسحلا ماقأف

 !هكاله ببس ناكف .ةفوكلا

 )١( :باحصأللا ةفرعم ىف باعيتسالا ١/7914

 ) )1١:باعيتسالا ١/79517,



 ةّجح نيرشعو ًاسمخ يلع نب نيسحلا جح :يريبزلا بعصم لاق :")رمع وبأ لاق

 .ًايشام

 د ا

 691/1١ :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (1)

 يف يناربطلا ظفاحلا : مهنم ؛ نيخرؤملاو ظاّقحلا نم ٌريثك يريبزلا بعصم نع ثيدحلا اذه ئور دقو

 23156 مقرا يل نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نباو : 44 مقر : هنم ثلاتلا ءزجلا يف ريبكلا مجعملا

 يف ريثألا نباو :4 ية :لامكلا بيذهت يف ّيزملا ظفاحلاو ,1417/5 : ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلاو

 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلاو ,دعس نبا نع ؟1٠ :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو 5١/5. :ةباغلا دسأ

 . تاقبطلا يف دعس نبا نع هاور 14 ص :ةّمألا صاوخ ةركذت يف يزوجلا نبا طبسو ,7 0

 داقتل هبئاجن ّناو ًايشام ةّجح نيرشعو ةسمخ يلع نب نيسحلا ٌجح) : ةيادبلاو ةركذتلاك اهضعب ظفل يفو
 .(هءارو

 .رداصملا نم ريثك ىف ًاضيأ قل نسحلا انماما نأش ىف ًانعمو ًأظفل ثيدحلا اذه لثم ىورو : لوقأ





 [ مالسلا هيلع هبقانمو هلئاضف |
 :لاق هيبأ نع .درزم يبأ نب ةيواعم نع ,ليعامسإ نب متاح نع ءدسأ ركذو [5:]

 هيلع هللائّلص- هللا لوسر يانذأ تعمسو , ناتاه يانيع ترصبأ: لوقي ةريره ابأ تعمس

 وهو مّلسو هيلع هللائّلص هللا لوسر مدق ئلع هامدقو , نيسح يكب ذخآ وهو مّلسو

 :لوقي
 و
 .ةقب نيع.. قّرت

 ىف ىناربطلا هجرخأو /8٠, : يلاوعلا موجنلا طمس يف يكملا يماصعلا هنعو 91/١, : باعيتسالا [7]

 عيكو نع هقيرطب 1400 مقرا4//؟ :ةةباحصلا لئاضف يف ليتح نب دمحأو 7701 مقر : ريبكلا مجعملا

 .رمعوبأ هجّرخ :لاقو 111 ص :ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا نيدلا ٌبحم ظفاحلاو ...ةيواعم نع حارجلانبا
 :ةباصإلا ىفو ,7946 مقر :ةينامتلا ديناملا دئاو زب ةيلاعلا بلاطملا يف ينالقسعلا رجح نبا هاورو

 ١ .نيقيرطب 340 نسحلا مامالا ةمجرت يف 4

 ةمجرت يف دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا ظقاحلاو 1١8, ص1 ق0 ج :هتريس يف اّلملا هللادبع وبا ةاورو

 لاجر هلاجر ةّيقبو .هقثو نم دجأ ملو درزم وبأ هيفو ىناربطلا هاور :لاقو ١171/4 : لْكل نسحلا مامالا

 1 . حيحصلا

 .هقب نيع قرا هقّرح هقّرح :(ص) يبنلا لوقي  يمئيهلاو يناربطلا نع امك_رداصملا ضعب يفو

 باتكلا راد ط-84 ص : ثيدحلا مولع ةفرعم يف ثيدحلا هجارخا دعب يروباسينلا هللادبع وبأ مكاحلا لاق

 : هظفل اذه ام_ رصمب

 ,ءاطخ برقي يذلا ريصقلاو ىطخلا براقتملا ةقزحلا نا : يل اولاقف ثيدحلا اذه ئنعم نع ءابدألا تلأس

 .اهرغصل اهنيع نم رغصأ ءيش الو ريطت يتلا ةقبلا ئلإ راشأ : ةقب نيعو
 77/8/١. : ريثألا نبال ةياهنلا عجار ثيدحلا حيضوت يف اذه نم ديزملو :لوقأ
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 .مّلسو هيلع هللا ئَلص- هللا لوسر ردص ئلع هيمدق عضو ئتح مالغلا اقرف :لاق

 .هّيحأ ىّنإذ هّبحأ مهّللا :لاق مث . هلّبق مث ,كاف حتفإ : هللا لوسر هل لاق مث

 :هلوق_مّلسو هيلع هللا ئَلص_يبنلا نع يلع نب نيسحلا ئور هللا همحر-21) رمعوبأ لاق
 . هينعي الام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم

 هللا ئَّلص  يبنلا نع هيبأ نع نيسح نب يلع نع يرهزلا نع يرمعلا هب ثّدح اذكه
 لوسر ثيدحل ديهمتلا باتك يف ثيدحلا اذه دانسا يف فالتخالا انركذ دقو . مّلسو هيلع

 .ًاطوملا يف - مّلسو هيلع هللا لص هللا

 , يلؤدلا نانس يبأ نب نانس نع . يرهزلا نع . قاحسإ نبا نع . دعس نب ميهاريإ ىورو
 : دئاص نبا يف اثيدح- مّلسو هيلع هللا ئَلص يبنلا نع , يلع نب نيسح نع

 .[ فلأ_9] .«2")ًافالتخا ّدشأ يدعب متنألف مكرهظأ نيب انأو متفلتخا»

 نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلا انربخأ :لاق هللا ةبه نب دّمحم رصن وبأ انأبنأ- ["6]

 :لاق يعفاشلا نسحلا

 طبس هللادبع وبأ ءفانم دبع نب مشاه نب بّلطملادبع نب بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا

 .ايندلا نم هتناحيرو  مّلسو هيلع هللا ئَلص هللا لوسر
 .هيبأ نعو مّلسو هيلع هللا ىَلص- يبنلا نع ثّدح

 )١(الاستيعاب: 984/١؟,

 756 ص :ةرهاطلا ةيرذلا يف يبالودلا هاورو , 01 :باعيتسالا (؟)

 نب نانس نع باهش نب ليقع نع هقيرطبًائيدح جرخأ ؟4-4 مقر : ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلاو
 , خد لاقف ؟ هل أبخ اًمع هلأس ًاناخد دئاص نبال أبخ ع هللا لوسر ّنأ هك يلع نب نيسح نع , نانس يبأ
 .«كلجأ ودعت نلف أسخا» : لاقف

 , حز لب مهضعي لاقو « خد مهضعب : لاق ؟ لاق اذام : موقلا لاق ملسو هيلع هّللا ئلص هّللا لوسر ئلو املف

 : ملسو هيلع هللا ئلص هّللا لوسر لاقف

 .«! ًافالتخأ َدشأ يدعب متنأف «نوفلتخت يعم متنأو اذه»

 ,0 : يدومحملا خيشلا قيقحت  ركاسع نب ظفاحلل قشمد ةئيدم خيرات نم لم نيسحلا مامإلا ةمجرت [؟4 ]

 .قشمد خيرات نم يم مامإلا ةمجرت أدبم وه مالكلا اذهو



 نب بيعشو .نسحلا نب ديز هيخأ نباو ,ةمطاف هتنباو نيسحلا نب ّيلع هنبا هنع ئور
 بلاغ نب مامهو , نيسح ني ديبعو . غاّبصلا فسويو ,يليقعلا هللاديبع نب ةحلطو .دلاخ

 .ماشه وبأو . قدزرفلا

 نب ديزي هريمأ ناك يذلا شيجلا يف ةّينطنطسقلا ىلإ ًايزاغ هّجوتو ةيواعم ئلع دفوو
 :ةيؤاعم

 انربخأ :لاق يسلدنألا ةلاله نب نيسحلا نب زيزعلادبع دّمحم وبأ انربخأ- [10]

 انربخأ :لاق (١)ةينادزوجلا هللادبع تنب ةمطاف انتربخأ :لاق حور نب ديعس يبأ نب دعسأ
 دمحأ نب دّمحم انثٌدح: لاق يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلاوبأ انربخأ: لاق ةذير نباركبوبأ

 نب ديلولا انثّدح :لاق ينالقسعلا يرسلا يبأ نب دّمحم انثّدح :لاق يدادغبلا ديلولا نبا

 .ردكنملا نب دّمحم نع , دّمحم نب ريهز نع . ملسم

 «نيسحلاو نسحلا نع ّقع- مّلسو هيلع هللا ئَلص_ هللا لوسر ّنأ : هللا دبع نب رباج نع
 .مايأ ةعبسل امهنتخو

 ثيدحلا اذه ئور نّمم دحأ لقي ملو .ريهز الإ ردكنملا نبا نع هوري مل :يناربطلا لاق
 .ملسم نب ديلولا اَّلِإ مايأ ةعبسل امهنتخو :ريهز نع

 يبلحلا ينيسحلا ةرهز نب ىلع نب هللادبع نب دّمحم دماحوبأ انربخأ[ ب-19]-[1]
 وبأ انربخأ :لاق اهب يّمع يبلحلا ينيسحلا ةرهز نب يلع نب ةزمح مراكملا وبأ انربخأ : لاق

 يلجلا نب ليعامسإ نب هللادبع حتفلا وبأ انربخأ : لاق ةدارج يبأ نب هللادبع نب يلع نسحلا

 مساقلاوبأ انثّدح : لاق يبلحلا يرويطلا نب دمحأ نب دّمحم نب يلع نسحلا وبأ انثّدح :لاق

 :ريبكلا مجعملا يفو .رياج نع قيرطلا اذهب 1/04 مقر : طسوألا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هجرخأ [؟0 ]

 .رباج نع .ريبزلا يبأ نع , ملسم نب ةريغملا نع رخآ قيرطب 7077 مقر
 عمجم يف يمئيسهلاو .يبالودلا هّجرخ :لاقو ١١4 ص :ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا نيدلا ٌبحم هاورو

 هّقنو , ىرسلا يبأ نب دمحم هيفو ناتخلا راصتخاب ريبكلاو ريغصلا يف يناربطلا هاور : لاقو 51/4 :دئاوزلا

 .نيل هيفو ؛هريغو ناّبح نبا

 .لاق ةيناجزوجلا : لصألا يف )١(
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 بهو وبأ انثدح :لاق قارولا نامثع وبأ انثّدح :لاق يبلحلا لهس نب روصنم نب نامحرلادبع

 . ثراحلا نع ,قاحسإ يبأ نع . هللادبع نب دّمحم نع دلخم انثّدح :لاق ينارحلا

 ىئلإ نقذلا نيب ام هللا لوسرب سانلا هبشأ نسحلا ناك :لاق  مالسلا هيلع يلع نع
 - هللا لوسر هبش امهيفو  مدقلا ئلإ نقذلا نم هللا لوسرب سانلا هبسشأ نيسحلا ناكو , سأرلا

 . 2)مالسلا مهيلع

 نب هللا ةبه مساقلاوبأ انربخأ :لاق يدنكلا نسحلا نب ديز نميلا وبأ انربخأ - [/]

 :لاق يراشعلا حتفلا نب يلع نب دّمحم بلاط وبأ انربخأ :لاق يريرحلا رمع نب دمحأ

 دمحأ انربخأ :لاق نوعمس نباب فورعملا ليعامسإ ني دمحأ نب دّمحم نيسحلا وبأ انّئدح

 نب ئسيع هيخأ نع .ئليل يبأ نبا انثّدح :لاق عيكو انثّدح :لاق يدنكلا ناميلس نبا
4 

 دمحأ نع امك اهرثكأ لب رداصملا ضعب يفق ,ةفلتخم ظافلأي ةريثك ثيداحأ ئئعملا اذه يف درو دق )١(

 , سأرلا لإ ردصلا نيب ام ُهلفي هللا لوسرب هبشأ ٌرسحلا) ظفلب ءاج ركاسع نباو يبالودلاو يذمرتلاو ٠
 . (كلذ نم لفسأ ناكام هي يبنلاب هبشنأ نيسحلاو
 هللا لوسرب سانلا هبشأ نسحلا ناككاد 5 :لامكلا بيهت يف يزملا نع امك رداصملا ضعب يفو

 .(كلذ نم لفسأ .. نيسحلاو هتُّس ئلإ ههجو نم يلبي

 نَم) : ظفللا اذهب ءاج (3070716 مقر :لامعلا زنك) ميعن يبأو يتاربطلا نع امك_ رخآ ضعب يفو

 ام ....و . يلع نب نسحلا ئلإ رظنيلف ههجو ئلإ هقنع نيب ام ُيَْ هللا لوسرب سانلا هبشأ ئلإ رظتب نأ هّرس
 .(يلع نب نيسحلا ىلإ رظنيلف ًانولو ًاقلخ هبعك لإ هقنع نيب
 . ةيافك رادقملا اذه يفف ءاهركذ ئلإ ةجاحال ئرخأ ظافلاو

 حلطصم بسح ئلع يونعم رتاوتب درو دق ف هللا لوسري 8598 نيطبسلا هبش وهو  ئنعملا اذه نوكيف

 .موقلا

 . ئليل ىبأ نبا نع ريمن نب هللادبع نع 1617 مقرب تاقبطلا نم يل نيسحلا مامالا ةمجرت يف دعس نبا هاور [17]

 1 ...هلوب ىضقي مح هوعزفت ال ىنبأ اوعد : هيفو اذه نم لوطأب 768/4 :دنسملا يف دمحأو

 ١146 1 ١ مقر : ةباحصلا لئاضف يفو

 .يوغبلا نع 47 -81/* :يلاوعلا موجنلا طمس يف يماصعلا هاورو

 . عينم تنب نبا هّجرخ : لاقو 1117 ص :ىبقعلا رئاخذ يف يربطلا ٌبحملاو
 لوح مقر : للم يلع نب نيسحلا بقانم يف ةداسلا فاحتا يف يريصوبلا هجرخأو



 :لاق هّدج نع هيبأ نع نامحرلادبع

 وبحي - مالسلا امهيلع- يلع نب نيسحلا ءاجف  مّلسو هيلع هللا ئَّلص  يبنلا دنع انك

 :مّلسو هيلع هللا ئَلص يبنلا لاقف ,هذخأنل هانردتباف , هيلع لابف هردص ئلع دعص ئتح

 . هيلع هّبّصف ءامب اعد ّمث : لاق , ينبأ , ينبا

 :لاسق ناليغ نبا اتربخأ :لاق نيصحلا نبا انربخأ : لاق دزربط نبا انربخأ_[8"1]

 :لاق يمدآلا ديزي نب دّمحم انثّدح :لاق بلاغ نب دّمحم انثّدح :لاق يعفاشلا انربخأ

 نب هللادبع نب ئيحي نع . هللادبع نب متاح ينثّدح :لاق يرصبلا ئسوم نب دّمحم انئّدح
 :لاق يلع نب نيسحلا هّدج نع .هيبأ [ فلأ- غ٠ ] نع . نيسحلا

 :لاق يفنأ نم هتيندأ املف هيدي يتلكب درولاب_ مّلسو هيلع هللا ئَأص- هللا لوسر يناّيح

 . سآلا دعب ةنجلا ناحير دّيس هّنِإ امأ
 وبأ انربخأ :لاق يضاقلا لضفلا يبأ نب دّمحم نب دمصلادبع مساقلا وبأ انربخأ- [4"1]

 انثدح : لاق 1137 مقر : يّبالا هللادبع نب صفح يف 777 ص : هخويش مجعم يف عيمج نبا هجرخأ) [74]

 :فيرعتلاو نايسبلا عجارو ,..بهوم نب ديزي انّئدح , ىناغصلا قاحسإ نب دّمحم انّئدح , هّلبالاب صفح

 فانك

 :لاقو 187/9 :دئاوزلا عمجم ىف ىمئيهلا هنعو 577١. مقر 3/1 :ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هجرخأو

 .فيعض وهو باهش وبأ حورسم هيفو
 .هوّجرخي ملو ملسم طرش ىلع :فاضأو يذمرتلا نع 7/4 : ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا هاورو

 ١77 ص : ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا نيدلا ّبحم ظفاحلاو ,1/7 :ءامسالاو ىنكلا ىف ىبالودلا رشب وبأو

 . يناسغلا هجرخ :لاقو
 - مالسالا خيرات يفو ,163/* :ءالبلا مالعأ ريس نم ل نسحلا مامالا ةمج رق يف ىبهذلا هجرخأو

 ناسل يف رجح نبأو :117/4 :حورسم ةمجرت يف لادتعالا نازيم يفو ؛48 ص اهلا ةنس ثداوح

 ال : هنأ هيف يليقعلا لوق لادتعالا نازيم يف يبهذلاك_ لقنو 71/7 :ًاضيأ حورسملا ةمجرت يف  نازيملا

 . هيلع عباتي
 ,1845 مقر ؟4//81 :ريبكلا ءافعضلا ىف ىليقعلا هاورو

 :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو 15١ ص1 ق6 ج: هتريس يف املا هللادبع وبأ هدروأو
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 :لاق بالط نب دّمحم نب نيسحلا رصن وبأ انربخأ :لاق يملسلا ملسملا نب يلع نسحلا

 :لاق ةلبالاب يلبالا هللادبع نب صفح انثٌدح :لاق عيمج نب دمحأ نب دّمحم نيسحلاوبأ انربخأ

 نع باهش وبأ انئّدح :لاق بهوم نب ديزي انثّدح :لاق يناغصلا قاحسإ نب دمحم انثّدح

 . ريبزلا يبأ نع . يروثلا نايفس

 نسحلاو عبرأ ئلع يَّلصي وهو مّلسو هيلع هللا ئَّلَص- يبنلا ئلع تلخد : لاق رباج نع

 وأ- نالدعلا معنو امكلمج لمجلا معن : لوقي وهو هرهظ ئلع- امهنع هلل يضر نيسحلاو
 .امتنأ_ نالمحلا

 :لاق ئصقألا دجسملاب يقوألا فسوي نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انربخأ- [غ١ |

 168181 ماقرألاب قشمد خيرات نم الط نسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأو <

 سرفلا معن ءامكتيطم ةّيطملا معن) :وحن , ةفلتخم ٍظافلأب ةديدع تاياور ئنعملا اذه ىف درو دق :لوقأ

 ًادهاش كلذ يف ئفك . مهبتك يف ثيدحلا ةئئأو ظاّقحلا نم عمج اهاور (...و امه نابكارلا معن ءامكتحت

  عجارف 187/9 :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم هباتك يف اهنم ًاددع يمنيهلا ةياور

 نباو ؛ ظفللا يف ريسي فالتخا عم مقرب تاقبطلا نم يل نيسحلا مامالا ةمجرت يف دعس نبا ءاور ] 4٠[

 يف ةميزخ نبأ هجرخأو ؛ يشاشلا بيلك نبا قيرط نم ١١7 مقرب يش نيسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع
 .84ل/ مقر 8/7 :هحيحص

 مجعم ىف ىقشمدلا ظفاحلا هجرخ :لاقو 1717و ٠77 ص :نئيقعلا رئاخذ يف يربطلا بحملا هدروأو

 0 1 .ءاسنلا

 717117 مقر :لامعلا زنك يف يدنهلا يقّتملاو

 ىف ئلعي وبأو :فّتصملا يف ةبيش ىبأ نباو 78١7 : مقرب هدنسم ىف ىسلايطلا دواد وبأ هجرخأ)

 نآمظلا دروم) 7/144 ق : هحيحص ىف ناّبح نبأو ./ :هدتسم ىف بيلك نب مثيهلاو ,أ/61 قا: هدنسم

 : : .(05959 مقر

 :ةيلحلا ىف ميعن وبأو .51/7 :هننس يف يقهيبلاو .5748 مقر :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو

 ئلإ ٠ : ماقرألاب ةريثك قرطب خيرات نم كلل نسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع نباو "6/407

 يبأ لاجرو 18٠: ص لاقو يناربطلاو راّربلاو ئلعي يِبأ نع 1//1917 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلاو ,

 .تاقث ئلعي

 ثيدح نم [!087 مقر :هنم عوبطملا يفو] ب ١ ق7 ج :ةرهملا ةداسلا فاحتا يف يريصوبلا هاورو
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 نب نيسحلا نب يلع نب دمحأ ركبوبأ انربخأ :لاق يفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ انربخأ

 . يثينرطلا ايركز

 :لاق- بلح انيلع مدق_ يرغشاكلا فسوي نب نامثع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انربخأو

 يقابلادبعنيدّمحم حتفلاوبأو ,يذغاكلا حلاصنب يلعنب دّمحم نب دمحأرفظملاوبأ انربخأ

 ,ايركز نب نيسحلا ني يلع نب دمحأ ركب وبأ انربخأ :رفظملاوبأ لاق «ناملس نب دمحأ نبا

 نسحلا يلعوبأ انربخأ :الاق نوريخ نب نسحلا نب دمحأ لضفلا وبأ انربخأ : حتفلاوبأ لاقو
 :لاق هيوتسرد نب رفعج نب هللادبع دّمحم وبأ انربخأ :لاق ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ نبا

 يلع وبأ قيرز نب نسح انثّدح :لاق ١١ يوسفلا نايفس نب بوقعي فسوي وبأ انربخأ
 .ٌرز نع ,مصاع نع .ركبوبأ انثّدح :لاق يرهطلا

 نيسحلاو نسحلاو يّلصي  مّلسو هيلع هللا ئّلص  يبنلا ناك :لاق دوعسم نبا نع

 :لاق فرصنا اًملف ءامهنوطيمي نوملسملا ذخأو .هرهظ ئلع نادعصيو نابعلي [ب- ] 4٠

 ئربكلا يف يئاسنلاو ةبيش يب نبا هاورو «نسح دانسإب راّربلاو يسلايطلا دواد وبأ اور :لاقو ةريره يبأ 4

 ...امهضفبأ نمو ينبحأ دقف نيسحلاو نسحلا ٌبحأ نم : ظفلب حيحص دانسإب هجام نباو

 يف يئاسنلاو هحيحص يف نابح نباو راّربلاو ئلعي وبأو ةبيش يبأ نبا هاور :لاقو دوعسم نبأ ثيدحح نمو

 .ئربكلا
 مث ئلعي يبأ ظفاحلا نع 770/١ :ةباصإلا نم ذيل نسحلا مامالا ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا هذروأو

 داّدش نع حيحص دنسب هوحن يوغبلا مجعم يفو ؛ةديرب نع ةميزخ نبا حيحصو ننسلا يف دهاش هلو : لاق
 . ئهتنا . داهلا نبا

 .(.. يمأو امه يبأب امهوعد :امهريغو ناّبح نباو ةبيش يبأ نباك اهضعب ظفل يفو :لوقأ
 .«خيراتلاو ةفرعملا» اهتم ةروهشملا فيناصتلا بحاص (1)

 نب هّللادبع نع يوري ءاسف لهأ نم ,فسوي وبأ «يسرافلا ناوج نب نايفس نب بوقعي : نابح نبا لاق

 رثكأو فّنصو عمج نمم ناكو ؛نيتأمو نينامثو ئدحا وأ نينامث ةئس تامو. هدلب لهأ هنع ئور . ئسوم

 141/6 :تاقتلا . ةنسلا يف ةبالصلاو كسنلاو عرولا عم

 هنع ئور ءًأدج ريثك ٍقلخ نع ئور : هيف لاق ,ةطوبسم ةمجرت بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا هل مجرتو

 ... و ةميزخ نباو هخويش نم وهو يناعنصلا قاحسا نب دمحمو يئاسنلاو يذمرتلا
 586/1١. : بيذهتلا بيذهت
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 .نيذه ٌبحيلف ينّبحأ نم

 دعس وبأ انربخأ :لاق يمشاهلا لضفلا نب بلطملادبع مشاه وبأ انربخأ- [غ1]

 لالحلا سابعلا نب دمحأ نب دّمحم هللادبع وبأ انربخأ :لاق يناعمسلا دّمحم نب ميركلادبع

 وبأو يريشخن ريشلا نيسحلا نب دّمحم لضفلا وبأ انربخأ :لاق ورمب مالساب فورعملا

 نب دّمحم نب هللادبع سابعلا بأ انربخأ :الاق ياشف دنبرهملا نسحلا نب دمحم هللادبع

 :لاق دادغبب يعيطقلا نادمح نب رفعج نب دمحأ ركبوبأ انربخأ :لاق ينوفسيطلا نوراه

 :لاق يسمحألا ليعامسإ نب دّمحم انربخأ :لاق يسيطارقلا ميهاربإ نب سابعلا انثّدح

 . حلاص يبأ نع .ءالعلا يبأ لماك نع- دّمحم نبا ينعي  طابسأ انئّدح

 يّلصي - مّلسو هيلع هللا ئّلص هللا لوسر ناك :لاقهنع هللا يضر - ةريره يبأ نع
 لاق ئّلص اًملف ,هرهظ ئلع نابثي  امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا ناكو ءاشعلا ةالص

 ئسوم نب هفاديبع قيرط نم ؟١ مقرب تاقبطلا نم ع نيسحلا مامالا ةمجرت يف دمس نبا هجرخأ [غ1]
 .العلا يبأ لماك نع نيكد نب لضفلاو
 مقرب بط نسحلا مامالا ةمجرت يفو ؛ لماك نع بيبطلا ديزي نب دلاخ نع ١74 مقرب ركاسع نبا ظفاحلاو

 .141و 114 :ماقرألاب لماك نع نيرخآ نيقيرطبو دانسالا اذهب ١817

 . ءالعلا يبأ لماك نع رذنملا يبأ نعو ,... لماك نع ماع نب دوسأ نع 5 :دئسملا ىف دمحأ هجرخأ)

 ةمجرت يف لامكلا بي ذهت يف ّيزملاو .6//17 :كردتسملا يف مكاحلاو .15 ١- :دمحأل ةباحصلا لئاضف

 ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاقو . ءالعلا يأ لماك نع مهديناسأب ["11/1] : القل نسحلا

 .ءاجرخي
 .(حيحص :لاقو كردتسملا صيخلت يفو 107/7 : ءالبنلا مالعأ ريس ىف ىبهذلا هدروأو

 7ص اه ةنس ثداوح  مالسلا خيرات يفو

 ةمجرت يف :بيذهتلا بيذهت يف رجح نباو :ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا ّبحملا ءاورو

 . الط نسحلا

 يف ريثك نباو ,1 :ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا ركبوبأ و :, مقر : ريبكلا مجعملا يف يتأربطلا هجرخأو

 .اذه نم بيرق رمع نباو ديعس يبأ نع يور دقو :لاقو ةريره يِبأ نع نيقيرطب ١/8 :ةياهنلاو ةيادبلا
 عمجم يف يمئيهلاو , بيرق ظفلب لماك نع سشمعألا نع 7714 مقر :راتسألا فشك يف امكرازبلا هجرخأو
 . تاقث دمحأ لاجرو . ةملظم ةليل يف لاقو ,راصتخاب رازيلاو دمحأ هاور : لاقو 6 :دئاوزلا



 تح ل لب ميدعلا نبا

 هيلع هللا ئَّلص هللا لوسر لاقف ؟امهّمُأ ىلإ امهب بهذأ امأ  هنع هللا يضر - ةريرهوبأ 1 0

 .ال:-مّلسو

 . امهم ئلع الخد ئتح اهءوض يف الاز امف . ةقرب تقربف

 انربخأ :لاق يناتسرحلا لضفلا يبأ نب دّمحم نب دمصلادبع مساقلا وبأ انربخأ- [57]

 , دادغيب لازغلا ركب يبأ ةمجرت يف ئنكلا يف 78٠ ص :هخويش مجعم يف يواديصلا عيمج نبا هجرخأ [41]
 نب ديز نع نيرخآ نيقيرطب 77و 110 :ماقرألابو . هلم نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبأ هجرخأو
 . ةريره يبأ نع هداتسإب 177 مقربو , مقرأ

 نب ديز نع 1760و 1714و 177 : ماقرألاب ثالث قرطب هخيرات نم دّيط نسحلا مامإلا ةمجرت يف هجرخأو
 .ةريره ىبأ نع ١77 مقربو ,مقرأ

 ,فاحجلا يبأ نع رخآ قيرطبو . ظفللاو داتسالاب مقر : ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا جرخأو

 ةفئق مقرب ةريره يبأ نع هدانسإبو ,77 ٠ مقرب ةملس َّمأ نع حيبص نب نمحرلادبع نب ميهاربإ نع

 .ظفللاو داتسالاب 0١١١ مقر 8/7 : طسوألا مجعملا يفو

 عماج يف ريثألا نبا هنعو ,47+ مقر- [ س] ةمطاف لضف باب هننس يف يذمرتلا ئسيع وبأ هجرخأو
 رئاخذ يف يربطلا ٌبحملاو ,5؟٠ :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو 1-27 مقر 6 :لوصألا

 ملسو مكبراح نمل برح انأ) :لاقو متاح وبأ هجرخأو :لاقو (متملاس نمل ملسو ..) ظفلب 16 :ئبقعلا
 .(مكملاس نمل

 نب دمحأ قيرط نم ةريره يبأ نع امهلوأ : نيدنسي ١45/7 :كردتسملا يف يروباسينلا مكاحلا هجرخأو

 . كردتسملا صيخلت ىف ىبهذلاامهاورو , هل دهاش هنأ ناوتعب دانسإلا اذهب امهيناثو , لبنح

 00 :هننس يف ةجام نباو ٠-1717 مقر :فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا ظفاحلا هجرخأو

 مقر  (مالسلا مهيلع) تيبلا لهأ لضف باب  نآمضلا درومو ,1958 مقر ناسحالا يف امك نابح نباو
 .ا4لال مقر 90/4 :ةّنسلا حيباصم يف يوغبا ظفاحلاو 7

 يبأ نع مزاح يبأ نع ١70 مقر :ةباحصلا لئاضف يفو 17 :هدنسم يف لينح نب دمحأ هجرخأو

 :ءالبلا مالعأ ريس يف يبهذلاو ,؟ ١0/8 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هدانسإب دمحأ نع هاورو , ةريره
 تيدح نم دهاش هلو :لاقو ةريره يبأ نع 49ص _ه١7 ةئس ثداوح  مالسإلا خيرات يفو ,؟ 0/5

 . مقرأ نب ديز

 :لاق . طسوألا يف يناربطلا نع 114/4 :دئاوزلا عمجم يفو يمئيهلا هاورو

 اوسلجف نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع ءاجف مّلسو هيلع هللا ئلص يبنلا بابب تنك :لاق حيبص نعو

 هع
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 دمحأ نب دّمحم نيسحلا وبأ انربخأ: لاق بالط نبارصن وبأ انربخأ: لاق هيقفلا ملسملا نب ىلع

 دمحم نب دمحأ انثّدح :لاق_ نيئاّقلا برد_ دادغبب لازغلا ركبوبأ انثّدح : لاق ايس

 انثّدح :لاق ناسغ وبأ انثّدح :الاق يناغصلا قاحسإ نب دّمحمو ورمع نع :ةيواعم نبا

 , ةملس ّمأ ئلوم )١( حبص .نع يدسلا نع طابسأ [ فلأ- 41]

 نسحلاو ةمطافو يلعل  مّلسو هيلع هللا ئَلص يبنلا لاق :لاق مقرأ نب ديز نع

 . مكملاس نمل ٌملس , مكبراح نمل ٌبرح انأ : نيسحلاو

 نب تبا دعس وبأو . يملسلا دمصلادبع نب هللادبع نب دمحأ مساقلا وبأ انربخأ- [27]

 هب مهلّلجف ؛ يربيخءاسك هيلعو ريخ ئلع مكنإ : لاقف انيلإ- مّلسو هيلع هّللا ئلص هللا لوسر جرخف  ةيحان هس
 .مكملاس نمل ملسو مكبراح نمل برح انا :لاقو

 - يناريطلاو دمحأ قيرط نم ةريره يبأ نع هاور مث
 يف ريثألا نباو يناربطلا قيرط نم 117/17 :لامكلا بيدهت يف يّرملا ظفاحلا حيبص ةمجرت يف هاورو

  حيبص نب نمحرلادبع نب ميهاربإ نع عمجملا يف يمثيهلا ظفلب 8/7 : ةباغلا دسأ

 نع حيبص نب ملسم نع فاّحجلا يبأ نع 07 مقرب  مّيبلا ئيحي نبا ةياورب  هيلامأ يف يلماحملا هاورو
 :لاق مقرأ نب ديز

 نيسحو نسحو ةمطافو هيي يلع ئلع هيف ضبق يذلا هضرم يف مّلسو هيلع هّللا ئلص هللا لوسر انح
 قيرط نم 14 مقرب ركاسع نبا هاورو مكملاس نمل ملسو مكبراح نمل برح انأ :لاقو مهيلع هللا ةمحر
 .هداتساو هظفلب يلماحملا

 59١. ص - ؟ق- 6 ج :نيدّبعتملا ةليسو يفو

 يناربطلاك «حيبص» ظفلب درو  اهرثكأ لب  رداصملا نم ريثك يف نكلو ؛«س» يفو لصألا يف اذك )١(
 يس ةمجرت يف ا : لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلا ثيدحلا ئورو .ةجام نباو يذمرتلاو

 :لاق 186٠. : ةمجرتلا مقر

 ناّيح نبا هركذ مقرأ نب ديز ئلوم : لاقيو : ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا جوز ةملس مَ لوم .مضلاب حيبُص

 . تاقثلا يف

 ليعامسأ هنع ئور , ةملس مو مقرأ نب ديز نع يوري . ةملس مُأ ئلوم حيبّص : لامكالا يف الوكام نبا لاقو
 [ ثيدحلا اذه هنع يوري يذلا وهو ] يدسلا
 .6١//517ه : لامكالا

 هل .نيسحلاو نسحلا بقانم باب قلخلا ءدب باتكو .دلولا ةمحر باب بدألا باتك يراخبلا حيحص [417:]



 مسي دعلا مبا

 نويدادغبلا هبزور نب هللادبع نب ركب يبأ نب يلع نسحلا وبأو . ءانبلا دعس يبأ نب فرشم

 نامحرلادبع نسحلا وبأ انربخأ : لاق بيعش نب ئسيع نب لّوألادبع تقولاوبأ انربخأ :اولاق

 هللادبع وبأ انربخأ : لاق يومحلا دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ انربخأ : لاق يدوادلا دمحم نبا

 انثّدح :لاق يراخبلا ليعامسإ نب دّمحم هللادبع وبأ انثّدح :لاق يربرفلا فسوي نب دّمحم

 .بوقعي يبأ نبا انثّدح :لاق يدهم انثّدح :لاق ليعامسإ نب ئسوم

 نّمم :لاقف ؟ضوعبلا مد نع لجر هلأسو ءرمع نبال ًادهاش تنك: لاق معن يبأ نبا نع

 . قارعلا لهأ نم :لاقف ؟تنأ

 هيلع هللائَأص  يبنلا نبا اولتق دقو ضوعبلا مد نع ينلأسي !اذه ئلإ اورظنا :لاق

 .ايندلا نم يتناحير امه :لوقي  مّلسو هيلع هللا ئَأص- يبنلا تعمسو ا مّلسو
 مامالا انربخأ :لاق ىومحلا هللادبع نب نيسحلا نب هللادبع مساقلا وبأ انربخأ- [غ4]

 يرويطلا نبا نيسحلا وبأ انربخأ : لاق _ًاعامس نكي مل نا ةزاجا_ ظفاحلا دمحم نب دمحأ

 .486 مقر غ6 باب ١١١/١ :درفملا بدألاو

 يزملاو 04 مقرب ,ركاسع نبا ظفاحلاو :118 مقرب تاقبطلا نم نيسحلا مامالا ةمجرت يف دعس نبا ءاورو

 1٠0/5 :لامكلا بيذهت ىف

 هّححص :لاقو 19ص _ ه1 ةنس ثداوحمالسالا خيرات يفو .5 81/5 :ءالبنلا مالعأ ترف نيالا

 1 .يذمرتلا

 :ةباصالا يف رجح نبآو .دنسملا يف دمحأ نع ؟74 ص :صاوخلا ةركذت يف يزوجلا نبا طبس هدروأو

 70/1 :ةباغلا دسأ ىف ريثألا نباو ١/6"

 .يذمرتلاو هحيحص يف يراخبلا نع 86/# : يلاوعلا موجنلا طمس 78٠, : لوؤسلا بلاطم
 يبأ ظفاحلا قيرط نم (ب 6) ةقرولا تايرويطلاو ,49754 مقر ١٠ ٠, :يلصوملا ئلعي يبأ دنسم [ 44 ]

 3١8/4. :ةياهلاو ةيادبلا يف ريثك نيا هنعو ,الالال٠ مقر 6//01 :يذمرتلا نتس يفو

 ل مقر :لئاضفلا يفو :044 ٠و 037 6و 0674 : دمحأ دنسم 17 :ىسلايطلا دنسم

 مقر 177/17 :لامعلا زنك ,5١غ مقر : صئاصخلا يف يئاستلاو .كدخغ مقر : يناربطلل ريبكلا مجعملا

 .175 ص : يربطلا ٌبحملل ئبقعلا رئاخذ يفو .يذمرتلا نع«

 . يعيطقلا ركب يبأ قيرط نم ٠١ مقرب 9 نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأو



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
 كو

 ينوكسلا ئسوم نب ميهاربإ نب يلع انئّدح :لاق دمحأ نب دّمحم نب دمحأ انربخأ :لاق

 نب هللادبع انثّدح :لاق يلصوملا ئنثملا نب يلع نب دمحأ ئلعي وبأ انربخأ :لاق بدؤملا

 يبأ نب هللادبع نب دّمحم انثّدح :لاق نوميم نب يدهم انثّدح :لاق ءامسأ نب دّمحم

 .بوقعي

 مد نع لجر هلأسف ,رمع [ب- ]4١ نبا دنع ًاسلاج تنك :لاق معن يبأ نبا نع
 - مّلسو هيلع هللا ئّلص- هللا لوسر نبا اولتق مهو ضوعبلا مد نع ينولأسي : لاقف ضوعبلا
 .ايندلا نم يتناحير امه :لوقي - مّلسو هيلع هللا ئّلص هللا لوسر تعمس دقو

 نويدادغبلا هبزور نبا نسحلا وبأو ءانبلا دعس وبأو راطعلا مساقلا وبأ انربخأ- [6)
 :لاق يدوادلا نسحلا وبأ انربخأ :لاق ئسيع نب لّوألادبع تقولا وبأ انربخأ :اولاق

 هللادبع وبأ انثّدح :لاق يربرفلا هللادبع وبأ انثّدح :لاق يومحلا دّمحم وبأ انربخأ

 دّمحم نع ةبعش انثّدح :لاق ردنُع انثدح :لاق راشب نب دّمحم ينثدح :لاق يراخبلا

 . بوقعب يبأ نبا

 : ةبعش لاق مّرحملا نع هلأسو .رمع نب هللادبع تعمس :لوقي معُت يبأ نبا تعمس :لاق

 تنب نبا اولتق دقو بابذلا نع نولأسي قارعلا لهأ :لاقف ؟بابذلا لتقي  هبسحأ

 بيطخلاو ,بقانملا يف يلزاغملا نبا يراخبلا نع ءاورو :1//41 :يرابلا حتف يف امك يراخبلا هجرخأ [ 0 ]

 :لاق مث ,1009 مقر ١/8 :لوصألا عماج يف ريثألا نباو ,1146 مقر : حيباصملا ةاكشم يف يزيربتلا

 بابش ادّيس امهو) هرخآ يفو (ثيدحلا ركذو ...!!ةريبك ئلع مهأرجأو , ةريغص نع مهلأسأ ام) ةياور يفو

 .(ةنجلا لهأ
 . يذمرتلا نع ًايناث هاورو ,يراخبلا نع ًالقن 174 :ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا ّبحملاو

 يف يئوّمحلاو 77١/١, :ةوفصلا ةفص يف يزوجلا نباو .04/4 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ءاورو
 0 1١١. ص يف هتاور فيرعت عم 4١0 مقر ٠١1/7 :نيطمسلا دئارف

 .حيحص ثيدح اذه :لاقو" 4 مقر ٠١6/4 :ةّنُشلا حرش يف يوغبلا ظفاحلا هجرخأو

 داتساب 7١/0 :ءايلوألا ةيلح يف يناهفصإلا ميعن وبأو 57٠: ص :هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هجرخأو

 9 .روكذملا دانسالاب ١18/17 : يفو . هظفلو يسلايطلا

 76١. ص : لؤسلا بلاطم 147١, مقر 08/4 :ناّبح نبا ميحص بيترتب ناسحإللا



 .©1)ايندلا نم ياتناحير امه : مّلسو هيلع هللا ئّلص- يبنلا لاقو .هللالوسر

 نب نيسحلا نب دّمحم ينثدح :لاق يراخبلا ليعامسإ نب دّمحم انثّدح لاقو- [41]

 .دّمحم نع ءريرج انثّدح :لاق دّمحم نب نيسح ينئ دح : لاق ميهاربإ

 لعجف تسط يف لعجف نيسحلا سأرب دايز نب هللاديبع يتا :لاق كلام نب سنأ نع
 .ًائيش هنسح يف لاقو تكني

 .(2)ةمسولاب ًابوضخم ناكو , مّلسو هيلع هللا ئّلص- هللا لوسرب مههبشأ ناك: سنأ لاقف

 ىنهيمشكلا ىبيطخلا نامحرلادبع نب دّمحم نب دّمحم نامحرلادبع وبأ نيدلا ءايض ظفاحلا هجرخأو )١(

 ينف عمتجا .يراخبلا حيحص نم ةجرخملا ةئاملا ثيداحألا نم ءزج يف 61/4 ةنس ئفوتملا يزورملا

 ينف لوبمالساب ةيناميلسلا يف 019 مقر اشاب يلع ديهش ةبتكم يف ةخسن تادايزلا عم نوّدمحملا اهديئاسأ

 يكم نب] دّمحم مثيهلا وبأ انا [ راغصلا وه ] دّمحم ريخلا وبأ انأ , دّمحم متفلا وبأ يدلاو انربخأ :أ/0١ ةقرولا

 وه] دّمحم رفعج نبأ انا .دّمحم راشب نبا انا دّمحم يراخبلا انا يربرفلا دّمحم انا [ ينهيمشكلا دّمحم ني

 نع لجر هلأسو لوقي رمع نب هللادبع تعمس لوقي معن ىبأ نبا تعمس : لاق دّمحم نع ,ةبعش ان ,[ ردنغ
 تنب نبا اولتق دقو بابذلا لتق نع ينلأسي قارعلا لهأ :لاقف لاق بايذلا لتقي هبسحأ :ةبعش لاق مرحملا
 .ايندلا نم ىتناحير امه : لاق دقو -  هللا لوسر

 .- ىهتنا يبضلا بوقعي يبأ نب هللدبع نب دّمحم وه ةبعش [ هنع ئور | يذلا اذه دمحم
 نع هأورو ,0/7/17 :يرابلا تفل مقرب  نيسحلاو نسحلا بقانم باب  يراخبلا هجرخأ [47]

 ٌدرلا يف يزوجلا نباو ,107 :ةركذتلا يف ىزوجلا نبا طبسو 0 :نانجلا ةآرم يف يمفايلا يراخبلا

 1 1 4١. ص :دينعلا بّصعتملا ئلع

 يراخبلا نع 184 مقر 0/5 :لوصالا عماج يف ريثألا نباو .؟ ١/1 :ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا هاورو
 .يذمرتلاو

 4155 :بلاطلا ةيافك ١11٠/4 :ةياهنلاو ةيادبلاو .181/8 :ءالبنلا مالعأ ريس

 . حيحص هدانسإ : هقّقحم لاقو دانسالا اذهب 186١ مقر 778/8 :هدنسم ىف ىلصوملا ىلعي وبأ هجرخأو
 مقر 7358/7 : راتسألا فشك يف امك رازبلاو ,غ1 مقرب ٌةّيَط نيسحلا ةمجرت ىف ركاسع نبا هجرخأو

 رئاخذ يف يربطلا نيدلا ٌبحم هاورو غ١1 مقر 907/١ :يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو 4

 .هانعم يراخبلا جرخو متاح وبأ هّجبرخ :لاقو .١1 : ئبقعلا
 151,017,175 ماقرالاب سنأ نع ئرخأ قرطب يتأيسو : لوقأ

 ّيه «ةمسولاب نابضخي ناك امهّْنأ» نيسحلاو نسحلا ثيدح يفو :186/6 : ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق (؟)

 .ُهوسأ .رعشلا هقرّوب بّضخي نميلاب ٌرجش :ليقو ,ّثبَن : نكست دقو . نيسلا رسكب



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
 مورس

 :لاق ئصقألا دجسملاب يقوألا فسوي نب دمحأ نب نسح يلع وبأ انربخأ- [817]

 .ايركز نب نيسحلا نب يلع نب دمحأ ركبوبأ انربخأ :لاق يفلسلا رهاط وبأ انربخأ

 :لاق بلح انيلع مدق_ يرغشاكلا فسوي نب نامثع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انربخأو
 نبدّمحم متفلاوبأو يذغاكلا حلاص نب يلع نب فلأ-+1 ] دّمحم نب دمحأر فظملا وبأ انربخأ

 نب نيسحلا نب يلع نب دمحأ ركبوبأ انربخأ :رّفظملا وبأ لاق « ناملس نب دمحأ نب يقابلادبع

 يلع وبأ انربخأ :الاق نوريخ نب نسحلا نب دمحأ لضفلا وبأ انربخأ : حتفلا وبأ لاقو ءايركز
 هيوتسرد نب رفعج نب هللادبع دّمحم وبأ انربخأ : لاق ناذاش نب ميهاريإ نب دمحأ نب نسحلا

 هتعمس- رحب نب ديمحلادبع انثٌّدح :لاق يوسفلا نايفس نب بوقعي فسوي وبأ انربخأ :لاق
 نب ةمقلع نع . ميهاريإ نع . شمعألا نع  دوسألا يبأ نب روصنم انربخأ :لاق ةرصبلاب
 ٠ سيف

 نيسحلاو نسحلا : مّلسو هيلع هللا ئّلص هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللادبع نع

 .48/ 0 :ءايلوالا ةيلح يف يناهفصالا ميعن وبأ هجرخأ [ غا/ ]
 عم هللادبع نع رز نع مصاع نع حلاص نب يلع نع رخآ قيرطب 7/7 :كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .هاجرخي ملو ةدايزلا هذهب حيحص ثيدح اذه :لاقو ءامهنم ريخ امهويبأو :ةدايز

 .هّمحصو هصيخلت ىف ىبهذلا هاورو

 رجح نيا هاورو , لماكلا يف يدع نبأ نع" مقره :لامعلا لزتك يف يدنهلا يقتملا هاورو

 1 1١. :ةقرحملا قعاوصلا يف يكملا
 :ةرتاوتملا ثيداحألا يف ةرئانتملا راهزالا فطق يفو .,0 :ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هاورو
 1١6 حاملات ص

 نبا ءرمع نبا ,ثريوحلا نب كلام . ليل نيسحلاو . يل يلع : مهنم ةباحصلا نم عمج نع بابلأ يفو
 .رباجو سنأو بزاع نب ءاربلا ؛ يناميلا ةفيذح , ديز نب ةماسأ , سايا نب ةّرق . سابع
 .(ًاضعب اهضعب يوقي ووجو نم : يبهذلا لاق) 181/و 171/8 : البلا مالعا ريس : عجار
 1010 : لامكلا بيذهت ,791/1 :باعيتسالا 185 145/4 :دئاوزلا عمجم

 ./0/ ئلإ 5 مقر :ركاسع نبال هلم نيسحلا ةمجرت
 تاقيلعت غ٠ 60 :تاقبطلا نم 82 نسحلا مامإلا ةمجرت يف عي يئابطابطلا قّقحملا تاجيرخت :رظناو
 1 .15و15و١4و١4 وال مقر



 .ةنجلا لهأ بابش ادّيس
 ويأو .ةنيكس نب ّيلع نب باّهولادبع نب قاّررلادبع لئاضفلا وبأ انربخأ - [44]

 حتفلاوبأ انربخأ :الاق_ بلح انيلع امدق  نايدادغبلا فسوي نب نامثع نب ميهاربإ قاحسإ

 نب بامولادبع نب هللا قزر دّمحم وبأ انربخأ :لاق يطبلا نبا يقابلادبع نب دمحم

 نب ورمع نب دّمحم رفعج وبأ انثّدح :لاق نارشب نبا نيسحلا وبأ انربخأ :لاق زيزعلادبع
 :لاق .قيثو نب ضيف انثّدح :لاق رمع نب ميحرلادبع نب ميهاربإ انثدح :لاق يرتحبلا
 .تباث انثّدح : لاق ءرطم نب نامثع انثّدح

 لهأ بابش ادّيس نيسحلاو نسحلا: مّلسو هيلع هللا ْئَلَص_- هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع

 .ةّنجلا

 نيقيرطب يل نسحلا مامإلا ةمجرت يفو 8" مقرب لم نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبأ هجرخأ [48]
 .141١و 14٠ مقر :سنأ نع نيرخآ

 .51/145 مقر 777/117 :لامعلا زنك ىف امك ميعن وبأ هجرخأو





 | مالسلا مهيلع مهيف ريهطتلا ةيآ لوزنو ءاسكلا لهأ لئاضف]
 . اهب يبلحلا ميكح نب ئيحي نب دّمحم نب دّمحم نسحلا وبأ حلاصلا خيشلا انربخأ-[54]

 ليعامسإ مساقلا وبأ انربخأ :لاق شارفلا هللادبع نب توقاي نب ئيحي جرفلا وبأ انربخأ : لاق
 انثّدح :لاق .روقنلا نبا نيسحلا وبأ انربخأ : لاق ظفاحلا يدنقرمسلا نبا رمع نب دمحأ نبا

 نيسحلاوبأ انثّدح :لاق , يبضلا ليعامسإ نب نيسحلا هللادبع وبأ يضاقلا [ب 471

 نب دّمحم انثّدح : لاق . نسحلا نب لهس نب دّمحم انئّدح : لاق .ناذاش نب دّمحم نب هللادبع

 . هيبأ نع .اضرلا ئسوم نب ٌيلع انثّدح :لاق .سرشألا نب هللادبع انثّدح :لاق ناسح

 .هلج نع ؛ هيبأ نع , يلع نب دّمحم هّدج يبأ نع .هّدج نع

 ديب دعا امو يطا قا لاس كل لوسركا كرالسلا هيلع بلاط يوب هله نع
 عييرتلا» ليلا ف سد اكان اراممازأو نيد جس ناعآ وبن لاتك حيسلاو نيبعلا
 .ٌبحأ نم عم ءرملا ّبحأ نم عم ءرملا «ٌبحأ نم

 دعسأ انربخأ : لاق يسلدنألا ةلاله نب نيسحلا نب زيزعلادبع دمحم وبأ انربخأ- 080

 .١/7/؟ :ريغصلا مجعملا يفو ,7708 مقر [؟7/7 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ [ ] 0٠

 قيرلط نم 15 مقرو يلع نب رصن نع نيقيرطي 40 مقرب يل نسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأو
 .17/1 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا هدروأو ,يذمرتلا هجرخأ :لاق مث لبنح نب دمحأ نب هللادبع

 .7 :١4 قل يلع بقانم يفو ,6 :ةباحصلا لئاضف يفو 1 :دنسملا ىف دمحأ هجرخأو

 ةمجرت يف ,1//141 :دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلاو ,171 مقر 6 :نتسلا يف يذمرتلاو

# 



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 نبا ركبوبأ انربخأ :لاق : ةّيناجزوجلا هللادبع تنب ةمطاف انتربخأ :لاق « حور نب ديعس نبا

 نب دّمحم نب دّمحم انثّدح :لاق ,يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ انربخأ :لاق ةذير

 رفعج نب ّيلع انثّدح :لاق , يمضهجلا يلع نب رصن انثّدح :لاق ,يرصبلا يلهابلا دالخ

 .يلع نب رصن <

 ةمجرت يف 8+ ١٠١ : يفو , ليَط نسحلا مامإلا ةمجرت يف 7//151 :بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا ءاورو
 .يمضهجلا يلع نب رصن
 رئاخذ يف يربطلا ٌبحملاو . لئاضفلا يف دمحأ نع 177 :صاوخلا ةركذت يف يزوجلا نبا طبس هاورو

 37107 : ئبقعلا

 مامالا ةمجرت يف ؛ءالبنلأ مالعأ ريس يفو ؛18 ص  ه١7 ةئس ثداوح  مالسالا خيرات يف يبهذلاو

 ها : القل نحلا

 .رفعج نب يلع ةمجرت يف ١١7/6 :لادتعالا نازيم يفو
 :ىفو .دنسلا فذحي 1/56-1و7 نسحلا ةمجرت يخ 118/1 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلا هاورو

 هجارخإ دعب لاق .رصن ةمجرت يف 51/14 :يفو ,قرط ةّدعب رفعج نب يلع ةمجرت يف 7
 1 ١ : ةبيش يبأ نبا ركب يبأ ظفاحلا نع ثيدحلا
 نب رفعج همّلكف !طوس فلأ هبرضب لّكوتملا رمأ ثيدحلا اذهب يلع نب رصن ثّدح امل :دمحأ نب هللادبع لاق

 . ئسوم هيلع اهرفوف قازرأ هل ناكو . هكرت ئعح هب لزي ملو ,ةنّسلا لهأ نم لجرلا اذه :هل لوقي لعجو دحاولادبع
 !!هكرت ةّنسلا لهأ نم هنأ ملع اًملف !ًيضفار هّنظ هّنأل هبرضب ٌلكوتملا رمأ امنإ :ركبوبأ ظفاحلا لاق
 :عماوجلا عمج يف يطويسلاو -1١: ماقرالاب 40/7 :ةراتخملا يف يسدقملا ءايضلا هجرخأو

 . دمحأ نب هللادبع نع"

 ,57© مقر :ةرهاطلا ةيّرذلا يف يبالودلاو

 8١. ص :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا هاورو

 :لوصألا عماج يف ريثألا نباو «جزرب دّمحم نب ميهاربإ ةمجرت يف 0 :ناهيصا رابخأ يف ميعن وبأو

 .يذمرتلا هاور :لاقو دمحأ نعم : ةقرحملا قعاوصلا يف رجح نباو ,يذمرتلا نع 21/7 مقر

 اديس نيسحلاو نسحلا : قلي لاقو : فاضأو 174 ص يفو ١169 ص -؟ ق6 ج: هتريس يفالملا هجرخأو
 .ةّنجلا لهأ بابش

 7١. 8/7 :ةبيتق نبال ثيدحلا بيرغ يفو
 ماظنو ,هيبأ دنسم ئلع هتادايز يف دمحأ نب هللادبعو يذمرتلا نع 77717 مقر 774/15 :لاّمعلا زنك

 ١ . هننس يف روصنم نب ديعسو راجنلا نباو هيلامأ يف كلملا



 نب رفعج هيبأ نع .رفعج نب ئسوم هيخأ نع . يلع نب نيسحلا نب يلع نب دّمحم نبا

 . هيبأ نع « نيسحلا نب يلع نع . ّىلع نب دّمحم هيبأ نع , دّمحم

 نيسحلاو نسحلا ديب ذخأ مّلسو هيلع هللا ئّلص يبنلا نأ :بلاط يبأ نب ّيلع نع
 .ةمايقلا موي يتجرد يف يعم هّنإف امهّمأو امهابأو نيذه ٌبحأ نم :لاقف

 نب رصن هب دّرفت ,رفعج نب يلع هوخأ الإ رفعج نب ئسوم نع هوري مل : يناربطلا لاق

 ! يلع

 امك .رفعج نب ئسوم نع هنع هللا يضر  اضرلا ئسوم نب يلع هاور دقو :تلق
 .هلبق ءاندروأ

 -ينارحلا ةيّميت نب دمحم نب مساقلا يبأ نب دّمحم هللادبع وبأ انربخأ [ فلأ- ] 4171-101١

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأو يدادغبلا يلع نب فسوي نب فيطللادبع دّمحم وبأو .- اهب اهبيطخ

 انربخأ :لاق يطبلا نبا يقابلادبع نب دّمحم حتتفلا وبأ انربخأ :اولاق بلحي فسوي نب نامثع

 نب نيسحلا هللادبع وبأ انربخأ :لاق يدنقرمسلا ثعشألا يبأ نب رمع نب دمحأ ركبوبأ

 ينّثدح :لاق يرابذورلا ءاطع نب دمحأ هللادبع وبأ انثّدح :لاق يبلحلا دمحأ نب دّمحم

 نب ئيحي انثّدح :لاق يسلايطلا نامثع يبأ نب رفعج انئّدح :لاق ديبع نب دّمحم نب يلع

 :لاق ئسيع نب فيرط انئّدح :لاق لصاو نب دحاولادبع ةديبع وبأ انثّدح : لاق نيعم

 :لاق ديمحلادبع نب فسوي انثّدح

 ئّلص- هللا لوسر سلجأ : لاق مّلسو هيلع هللا ئّلص هللا لوسر ئلوم ١7" نابوث يل لاق
 ّمهّللا: لاق مئًاّيلع قنتعاو هرجح يف ةمطافو هيذخف ئلع نيسحلاو نسحلا_مّلسو هيلع هللا

 . يتبب لهأ ءالؤه

 يّمع انربخأ : لاق ينيسحلا ٌيلع نب هللادبع نب دّمحم دماح وبأ فيرشلا انربخأ- [07]

 . 7١ص :ةقرحملا قعاوصلا ىف رجح نبا هاور[01]

 .5»/48 :تاقثلا ىف نابح ندا ءركد . يللا لوسر ئلوم , ىمشاهلا هّللا.بع وبأ .ددجب نب نابوت )١(

 1١14-< مقرب هل نسحلا ةمجرت يفو ١: مقرب هيل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [ 67 ]



 0 006 نينيحلا عادلا مجرم ا - مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت تح

 نب هللادبع نب يلع نسحلا وبأ انربخأ :لاق ينيسحلا ةرهز نب يلع نب ةزمح مراكملاويأ

 انثدح :لاق يلجلا نب ليعامسإ نب هللادبع حتفلا وبأ انربخأ :لاق ةدارج يبأ نب دّمحم

 لهس نب روصنم نب نامحرلادبع مساقلا وبأ انثّدح :لاق ؛يبلحلا يرويطلا نبا نسحلاوبأ

 :لاق دمحأ وبأ انثّدح لاق ناليغ نب دومحم انثّدح :لاق قارولا بوقعي وبأ انثّدح :لاق
 بشوح نب رهش نع .ديبز نع «نايفس انثّدح )غ0(

 ةمطافو نيسحلاو نسحلاو ًايلع لّلج- مّلسو هيلع هللا ئَلص- يبنلا نأ :ةملس ّمأ نع

 مهرّهطو سجرلا مهنع بهذأ ٌمهَّللا يتّماحو يتيب [ب- 47] لهأ ءالؤه :لاقو ًاءاسك

 .ًاريهطت

 .78/؟ مقر : ليزنتلا دهاوش يف يناكسحلا مكاحلا ًاضيأ ئلعي يبأ نعو , ئلعي يبأ نع هدنسب ه-

 ةمجرت يف 1817/6: يفو ةهطنسحلا مامالا ةمجرت يف 105/7 :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هاورو

 .رهش نع ٍووجو نم ىور ,دّيج هدانسإ :لاقو 9ك نيسحلا مامالا

 نم يورو . رهش نع حاحص قرط هل :لاقو 90 ص : ه١ ةنس ثداوح  مالسالا خيرات يفاضيأ ءاورو

 دنع ةلثاو نعو .(1874) ملسم دنع ةدئاع نع بابلا ىفو :هقّقحم لاقو: ةملس مأ نع نيرغأ نيهجبو

 )/٠١1(. ١ دنسملا يف دمحأ

 يفو , ةملس ّمَأ نع رهش نع رخآ قيرط نم ١174 مقرب هوحن ئور ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلاو
 .قيرطلا اذهب 81١ مقر : طسوألا مجعملا

 دمحأ نعاا/1 ص :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو . دانسالا اذهب" ١5/7 :دتسملا يف دمحأ هجرخأو

 يبأ نب بيبح نع 117 مقر :ةرهاطلا ةّيرذلا يف يبالودلاو , ملسم هجرخأ :لاقو ذيع يلع بقانم يف

 .بشوح نب رهش نع تباث

 .71/75 :يريطلا ريسفت . قط نسحلا ةمجرت يف 1417/١ :بيذهتلا بيذهت ,179/7 :لامكلا بيذهت

 ءاملع رايك نم ناك ,ةّيراصتألا ديزي تنب ءامسأ ةيباحصلا ئلوم .يماشلا يرعشألا بشوح نب رهش )١(
 ,تبث : لاقو 7 مقر تاقثلا يف نيهاش نبا هركذ , نيعباتلا

 لاقو , نايفس نبا بوقعيو ةبيش نب بوقعيو يلجعلاو . نيعم نباو . دمحأ هّقنو ؛ شماهلا يف هققحم لاقو

 .هرمأ يوقو . ثيدحلا نسح : يراخبلا

 : هتمجرت عجار

 ةبيتق نبال فراعملا ,01/8/17: لامكلا بيذهت ؛غ41/17: دعس نبأ تاقبط ,77/1/4 : ءالبنلا مالعأ ريس

 592٠. مقر/4 :ريبكلا خيراتلا ,7707 مقر/7 : لادتعالا نازيم 8



 1-5 ميدعلا نبا

 .ريخ لإ كّنِإ :لاق ؟ هللا لوسر اي مهعم انأو :ةملس مَآ تلاق

 هَللاةبَه مساقلاوبأ انربخأ : لاق يدنكلا ديز نب نسحلا نب ديز نميلاوبأ انربخأ- [61]

 نب دّمحم نيسحلاوبأ انثّدح :لاق يراشُعلابلاطوبأ انربخأ : لاق يريرحلارمُع نب دمحأ نبأ

 :لاق يفريصلا رفعج نب دّمحم ركبوبأ انثّدح :لاق_ الما نوعمس نب ليعامسإ نب دمحأ

 نع .رصن نب طابسأ انثّدح : لاق «تياث نب يلع انثّدح :لاق يِّلَكلا ةماسأ وبأ انئّدح

 .بشوح نب رهش نع .سادرم نب لالب نع ءيدّسلا
 ةريرحب - ٍمَّلسو هيلع هللا ئَّلص هللا لوسر ئلإ ةمطاف تءاج :تلاق ةملس ّمَأ نع

 .يرييخ ءاسك مهيلعو اومعطو , مهتعدف .كينباو كجوز يعدأ :لاقف هيدي نيب اهتعضوف
 مهّرهطو سجرلا مهنع بهذأف يتّماحو يتيب لهأ ءالؤه :لاق ّمث مهيلع ءاسكلا عمجف

 .ًاريهطت

 ىلإو ريخ ئلع كن :لاق ؟تيبلا لهأ نم تسلأ !هللا لوسر اي :تلقف :ةملس ّمأ تلاق
 فل

 يبأ نع .تباث نب يلع انثّدح :لاق ةماسأ وبأ انثّدح :لاق دّمحم انثّدحو :لاق- [04]

 . كلذ لثم ةملس ْمأ نع ,رهش نع .ديبز نع . ليئارسإ

 ةقنسحلا مامالا ةمجرت يفو ,40 مقرب 9 نيسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [ 67 ]

 2119 مقرب

 يف يراخبلاو لوطأ ظفلبو رهش نع رخآ قيرط نم 5177 مقر غ//7 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو
 . سادرم نب لالب ةمجرت يف ٠6١/7 :ريبكلا خيراتلا

 نع حلجألا نع رمحألا رفعج نع رخآ قيرط نم 77/١ :راثآللا لكشم يف ةبيرق ظافلأب يواحطلا هاورو
 5217 ص ١ ق6 ج: هتريس ىف الملا هللادبع وبأو ..رهش
 هئاعد دعب ةّصاخ اهل هيلي هئاعدل ةمايقلا موي ةيجان  اهنع هّللا يضر  ةملس مأّنأ ئلع لدي ثيدحلا اذه )١(

 . يي هتيب لهألو هسفنل

 ةفلتخم قرط 92 نسحلا ةمجرت يفو ,47 مقرب ةط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [ 0 ]
 .رهش ةياورب ريهطتلا ةيآ لوزن يف اهّلك ١١ ىلإ 1١0 ماقرألاب بشوح نب رهش نع



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت 22

 ديعس يبأ نب دعسأ انربخأ :لاق يسلدنألا نيسحلا نب دّمحم وبأ انربخأ- [00]

 وبأ انربخأ : لاق هذير نب ركبويأ انربخأ :تلاق هللادبع تنب ةمطاف انتربخأ : لاق يناهبصألا

 نابأ نب رمع نب هللادبع انثّدح : لاق يناهبصألا دهاجم نب دمحأ انثّدح : لاق يناربطلا مساقلا

 فاحّجلا يبأ نع .يرفعجلا [ فلأ 4 ] ورمع نب ةمعط نع . ناميلس نب رفاز انثٌّدح : لاق
 .فوع يبأ نب دوواد

 لفض: كلاقف يلع نب: نيمشتلا نلع اهيذمأ ةاستأ تين :لاقاهطوعب نيرهه نع
 هللاناوضر- ةمطاف هت ءاجف ءانل ةمانم ئلع سلجف  مّلسو هيلع هللا ئَلص_ هللالوسر ّيلع

 .ًايلع كّمع نباو ًائيسحو ًانسح يل (اذك) عدأ :لاقف هتعضوف ءيشب  اهيلع

 سجرلا مهنع بهذأف تيبلا لهأو يتّماح ءالؤه مهَّللا :لاق هدنع اوعمتجا اًملف

 .ًاريهطت مهرّهطو

 .ةنادكشم نب رمع نب هللادبع هب دّرفت ءرفاز اَلِإ ةمعط نع هوري مل : يناربطلا لاق
 :لاق_قشمدب عمسأ انأو هيلع ةءارق يناملسلا لضفلا يبأ نب قيتع انربخأ- [01]

 . نسحلا نب ّيلع مساقلا وبأ ظفاحلا انربخأ

 يلاعملا وبأ انأبنأ : لاق_هظفل نم انيلع ةءا ارق يلع نب دمحأ نب دّمحم نسحلا وبأ انثّدحو

 ميهاربإ نب يلع مساقلا وبأ بيسنلا فيرشلا انربخأ :الاق رباص نب نامحرلادبع نب هللادبع

 مقر : قل نسحلا مامإلا ةمجرت يفو 4١. مقرب ل نيسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأو [06 |
 ىنثدحو : كلملادبع لاق : ةملس مَآ نع حابد يبأ نب ءاطع نع رخآ قيرطب ثيدحلا هجارخا دعب لاق :177:

 ١ .هاوس هلثمب ةملس ّمأ نع بشوح نب رهش نع .فوع يبأ نبا دوواد
 114/8 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا هدروأو
 9/5/5 :ءالبنلا مالعا ريس يف يبهذلاو .ريسي فالتخأ عمم 1 :راثآلا لكشم يف يواحطلا ءاورو

 1116 مقري يَ نسحلا ةمجرت يفو ٠١9 مقرب ةيُغ نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [57]
 .ديعس يبأ نع ةّيطع نع ءاونلا ريتك نع دقي رطب
 ىف امك ريغصلا ىفو 58٠ مقر :طسوألا يفو 5717/5 مقر 01/7 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو
 .ًاضيأ ىناربطلا هجرخأو :لاقو دمحأ نع 17 ص :قعاوصلا يف رجح نبا ءاورو 776 ص : بلاطلا ةيافك
 ١ 171/6 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا ظفاحلا هاورو



 كه ا 00 ا ويدعلا نبا

 باّضلا ليعامسإ نب نسحلا انربخأ :لاق فيظن نب اشر نسحلا وبأ انربخأ : لاق ينيسحلا

 دواد نب ناميلس انثّدح :لاق يسولقلا فسوي وبأ انثدح :لاق ناورم نب دمحأ انربخأ : لاق

 . فاحجلا يبأ نع  يروثلا نايفس يتنّدح :لاق دّمحم نب رامع انثّدح :لاق

 (تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري اًمنإ) :تلزن :لاق ديعس يبأ نع
 نسحلاو ةمطافو يلعو مآسو هيلع هلل ئَأص هللا لوسر يف :ةسمخ يف
 :قيسحلاو

 وبأ يّمع انربخأ : لاق اهب يبلحلا يقاحسإلا هللادبع نب دّمحم دماح وبأ انربخأ- [01/]

 يبأ نبا هللادبع نب ىلع نسحلا و بأ [ ب4 5 ] انربخأ : لاق اهب يبلحلا ّيلع نب ةزمح مراكملا

 انثّدح :لاق اهب يبلحلا يلجلا ليعامسإ نب هللادبع حتتفلا وبأ ينّثدح : لاق اهب يبلحلا ةدارج

 نب رمع انثٌّدح : لاق روصنم نبا مساقلا وبأ انئدح :لاق ,اهب يبلحلا يرويطلا نبا نسحلا وبأ

 . هيبأ نع قاّررلادبع انثّدح :لاق يزاوهألا يلع نب نسحلا ينغلادبع وبأ انئّددح : لاق . نانس

 باشت نأ لبق نولأست الأ : لاق هّنَأ فوع نب نامحرلادبع ئلوم )١( ءانيم نب ءانيم نع

 !؟ليطابألاب ثيداحألا

 ٌيلعو اهعرفو اهلصأ ةمطافو ةرجش انأ : مّلسو هيلع هللا ئَّلص هللا لوسر لاق
 لصألاو ,ندع يف اهلصأو ةرجشلاو اهقرو انتعيشو اهرمث نيسحلاو نسحلاو اهحاقل

 رصتخم يف روظنم نبا هدروأو .174 مقرب كَل نيسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [ 01]
 ,1717/19 : قشمد خيرات

 . ظفللا يف ريسي فالتخا عم ساّبع نبا نع 7784/١ :رابخألا سودرف يف يمليدلا ظفاحلاو

 . ئّتش قرطب هبقانم يف قشمد ثّدحم هجرخأ :لاقو :50 ص :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا هاورو

 .1 مقر ٠١1/١ :(ع) ءارهزلا ةمطاف لئاضف يف هلم نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلاو

 1 : «ريدفلا» دلاخلا هباتك ىف #: ىنيمألا ةمآلملا لاق

 بلاط يأ نب يلعو انأ تقلُشو بش راجشأ نم سانلا قلُخ» : وهف انخي اشم دنع اًنأو , ةئاعلا دنع هظفل اذه

 ,اهرامت نيسحلاو نسحلاو اهحاقل ٌيلعو اهعرف ةمطافو اهلصأ انأ ةرجش يف مكلوق امف ,ةدحاو ةرجش نم

 .«رانلا يف ئوه اهكرت نمو هّنجلا ئلا هتقاس اهناصغأ نم نصفب قلعت نمف ؟ اهقاروأ انتعيشو
 .400/ه : تاقثلا نم ناّبح نبا هذع )١(



 الشلايلع نيسحلا مامإلا ةمعرت

 ١. ةئجلا يف ةرمثلاو قرولاو حاقللاو عرفلاو
 ا # +

 :ثيدحلا هجارخا دعب غ5 ص  بلاطلا ةيافك هباتك ىف ىعفاشلا ىجنكلا فسوي نب دّمحم ظفاحلا لاق )١(
 : مهضعبل ئنعملا يف ظعاولا يبلحلا هللا لضف نب ركبوبأ خيشلا اندشنأو

 ٍرِجّتلا َني ٌةبش اهل نانجلا يف ام ةتباث دلُشلا يف ٌةحود اَذّبَح اي

 ٍرسببلا ُدّيس يلع حاقللا مس ةمطاف ٌعرفلاو اهلصأ ئفطصملا

 ٍرمَتلاِب فّتلملا رولا ٌةعيشلا»و ١ ٌرَمَت اهل هاطبس ناّيمشاهلاو
 ٍربخلا ني يلاعلا يف ةياورلا لحأ هب ءاج هللا لوسر ٌثيدح اذه

 ٍرمزلا نسحأ نم ٍةرمز حم زوفلاو ًادغ ًءاجنلا وجرأ مهي ين
 هباتك نم يناثلا ءزجلا يف يربطلا نيدلا دامع خيشلا هركذ امك , ينارصنلا بوقعي يبأل تايبألا نأ رهالظلاو

 7١/7 : ريدغلا . 4١ ص : ئفطصملا ةراشب



 | مالسلا هيلع فطلا ديهش بقانم يف ًاضيأو]

 مل نإ ًانذإ- يقابلادبع نبا ركبوبأ انربخأ :لاق دزربط نب دّمحم نب رمع انأبنأ- [08]
 كلام نبا ركبوبأ انربخأ :لاق  ءالمإ  يرهوجلا دّمحم وبأ انئّدح :لاق  ًاعامس نكي

 انثّدح :لاق نافع انثّدح :لاق يبأ ينثدح :لاق دمحأ نب هللادبع انثّدح :لاق . يعيطقلا

 يف دعس نبأ هاورو ,نيدنسب 1/1/4 : دتسملا يفو “١7 : ةباحصلا لئاضف يف دمحأ مامإلا هجرخأ [08]

 1 .504 مقر تاقبطلا نم ةط نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .نيقيرطب ١11/4 :ريبكلا خيراتلا يفو 714 مقر غ١/06 :درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأو)

 ؟الالو مقر 8/0 :هننس يف يذمرتلاو

 :ءامسألاو ئنكلا يف يبالودلاو , نآمظلا دروم) ب 184 :هحيحص ىف ناّّبح نبأ هجحرخأ كَم

 9//10/7 :نيحيحصلا ئلع كردتسملا يف مكاحلاو 7١8/١ :خيراتلاو ةفرعملا يف يوسفلاو

 .يبهذلاو وه هًّححصو

 مجعملا ىف يناربطلا ظفاحلاو .دانسإلا اذهب نافع نع ٠١7/١7 :فّئصملا ىف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 :نئيقعلا رئاخذ ىف امكروصنم نب ديعسو متاح وبأ هجرخأو ,1686و 50417 مقر 1 ؛ريبكلا

 , 7١/1. :ةباغلا دسأ 19/4 :لوصألا عماج .177 ص

 هاور :لاقو :[/087 مقر : ةعوبطملا ةخسنلا يف ] ب 71/5 :ةرهملا ةداسلا فاحتا يف يريصوبلا هدروأو

 مكاحلاو لينح نب دمحأو عينم نب دمحأ ورمع يبأ نب ئييحي نب دّمحم هاورو ,هل ظفللاو ةبيشش يبأ نب ركبوبأ

 نم 160/7 :ءالبنلا مالعأ ريس يفو .هحّحصو ١07/7 :كردتسملا صيخلت ىف ىبهذلاو «هحّحصو

 .(4 1/3 :لامكلا بيذهت يف يّرملاو ,دمحأ
 186١و 1977 ماقرألابو , ظفللاو دانسالاب ١١؟ مقرب قل نيسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع نبأ هجرخأو

 . يناربطلاو يوغبلا ظفاحلا نع هقيرطب



 مالشسلاةيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .دشار يبأ نب دعس نع . مثيخ نب نامثع نب هللادبع انثّدح :لاق بيهو

 .هل اوُعُد ماعط ىلإ مّلسو هيلع هللا ئّلص هللا لوسر عم جرخ هنأ :يرماعلا ئلعي نع
 - مّلَسو هيلع هللا ْئَلَص- هللا لوسر لثمتساف :لاق

 نيسحو موقلا مامأ  مّلسو هيلع هللا ئَلص- هللا لوسر لبقتساف :بيهو لاق :نافع لاق
 ٌيبصلا قفطف :لاق .هذخأي نأ مّلسو هيلع هللا ئَّلص هللا لوسر دارأف ,بعلي ناملغ عم
 هذخأ ئتح هكحاضي  مّلسو هيلع هللا ئَّلص- هللا لوسر لعجف « ةّرم انهاهو ةّرم انهاه في
 هيف ئلع هاف عضوف . هنقذ تحت ئرخأللاو هافق تحت هيدي ئدحإ عضوف :لاق[ فلأ- 40 ]
 :لاقو ,هلّتقف

 . طابسأالا نم طبس ٌنيسح .ًانيسح َبحأ نم هللا ٌبحأ , نيسح نم انأو ينم نيسح

 حوتفلا وبأو ءصاوحلا ديزم نب دّمحم ركب يبأ نب كرابملا نسحلا وبأ انربخأ- [08]

 نب نسحلا نب ينغلادبع دّمحم وبا انربخأ :الاق ؛اهب نايدادغبلا يرصحلا جرفلا يبا نب رصن
 سابعلا وبأ انربخأ : لاق يفر يصلا ءاجرلا يبأ نب ديعس جرفلا وبأ انربخأ : لاق ينادمهلا دمحأ

 نب دمحأ نب قاحسإ دمحم وبأ انربخأ : لاق يرقملا نبا ركب وبأ انربخأ : لاق نامعنلا نب دمحأ

 . لن نيسحلا مامالا ةمجرت يف 7/1 :بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا هاور [ 01|

 ئلعي ةمجرت يف 0 :ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو , يذمرتلا نع 1١7/4 : ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو

 .(0384 مقر) ةّرم نبأ

 مقر 707/7 :رابخألا سودرف يف يمليدلاو 487 مقر ١10/4 :ةنسلا حيباصم يف يوغبلا مهجرخأو
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 يراخبلا نع 771 مقر 0086/١ :ريغصلا عماجلا يف يطويسلاو ١١8. ص : قعاوصلا يف رجح نبا هاورو

 .ةجام نباو يذمرتلاو

 ةنس ثداوح  مالسإلا خيرات يف يبهذلاو .ًالسرم ١ ح 167 ص :فارشألا باسنأ يف يرذالبلا هاورو
 . ةبيش يبأ نبأ ركب يِبأ نعم ١7 :نيطمسلا دئارف يف ينيومحلاو ,يذمرتلا نع 41 ص :-ه١

 1 ارا : خيراتلاو ةفرعملا يف يوسفلاو 77/7 :لوصولا ريسيت يف ينابيشلا هاورو

 مقر :حيباصملا ةاكشم يف يزيربتلا بيطخلاو "418 مقر :لامعلا زنك يف يدنهلا يقثملاو

 . يذمرتلا نع 5

 .نسح هداتسإو يناربطلا هاور :لاقو :1 81/4 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلاو



0 
 ,دلاخ نب فسوي انثّدح : لاق يندعلا ئيحي نب دّمحم هللادبع وبأ انثّدح : لاق يعازخلا عفاش

 ,يصمحلا دشأر نب دعس نع . مثيخ نبأ نع

 هذخأي نأ مّلسو هيلع هللا ئّلص يبنلا دارأف لبقأ يلع نب نيسح ّنأ : ةّرم نب ئلعي نع
 ئرخألاو هنقذ تحت هيدي ئدحإ عضوف هذخأ ئتح- مّلسو هيلع هللا لص يبنلا هذوالو

 :لاق مث هلق مث هسأر سأف ئلع
 . طابسألا نم طبس نيسح ,نيسح بحي نم ٌبحأ مهّللا ًائيسح ٌبحأ مهّللا

 انربخأ: لاق ئصقألا دجسملاب يقوألا فسوي نب دمحأ نب نسح يلعوبأ انربخأ-[١1]
 نب نيسحلا نب يلع نب دمحأ ركيوبأ انربخأ : لاق, ظفاحلا ميهاربإ نب دّمحم نب دمحأ رهاط وبأ

 .ايركز
 :لاق بلح انيلع مدق_ يرغشاكلا فسوي نب نامثع نب ميهاريإ قاحسإ وبأ انربخأو

 نب دّمحم حتفلاوبأو يذغاكلا حلاص نب ٌيلع نب دّمحم نب دمحأ رفظملا وبأ انربخأ

 نيسحلا نب ّيلع نب دمحأ ركبوبأ انربخأ :رقظملاوبأ لاق «ناملس نب دمحأ نب يقابلادبع

 انربخأ :الاق :نوريخ نب نسحلا نب دمحأ لضفلاوبأ انربخأ :حتفلاوبأ لاقو ءايركز نبا

 نب رفعج نب هللادبع دّمحم وبأ انربخأ : لاق , ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ نب نسحلا يلعوبأ

 هللادبع نب دّمحم انثّدح :لاق ,يوسفلا نايفس نب بوقعي فسويوبأ انربخأ :لاق هيوتسرد

 .دعس نب عيبر انثٌدح لاق . يبأ انثّدح :لاق ريمن نبأ

 « يلصوملا ئلعي يبأ قيرط نم 8٠١, مقرب هخيرات نم الِعط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبأ ظفاحلا هجرخأ ] ١[
 نع ,يدسألا هللادبع نب دّمحم نع ,دعس نب دّمحم نع هدانساب 197 مقرب قلع نحلا ةمجرت يفو

 1 .رباج نع ؛كيرش
 . ئلعي وبأ هاور :لاقو ؛161/ مقر : بقانملا باتك ةداسلا فاحتا يف ًالسرم يريصوبلا هاورو

 118 ص :نئبقعلا رئاخذ ىف امك متاح وبأ هجرخو

 مقر 1١7/1١5 :لاّمعلا زنك يف يدنهلا يقتملاو 544١, مقري :ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبأ ةاورو

7 : 

 .ركاسع نباو ىلعي يباو دعس نباو نابح نبا ىور :لاق 81/7 : يلاوعلا موجنلا طمس يف يماصعلاو

 . يتآلا مقرلا تاجيرخت عجارو : لوقأ
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 روس

 -امهنع هلل يضر- يلع نب نيسح لخدف رباج عم تنك: لاق طباس نب نامحرلادبع نع

 تعمسل دهشأف .اذه ئلإ رظنيلف ةّنجلا لهأ نم لجر ئلإ رظني نأ هّرس نم :رباج لاقف
 .هلوقي  مّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 نسحلا نب يلع مساقلا وبأ انربخأ :لاق يناملسلا لضفلا يبأ نب قيتع انربخأ- ]1١1[

 . ظفاحلا

 :الاقرباص نبا يلاعملاوبأ انأبنأ | ب-40 ] لاق يلع نب دمحأ نب دّمحم نسحلاوبأ انثّدحو

 نب نسحلا انربخأ :لاق فيظن نب ءاشر انربخأ :لاق بيسنلا مساقلا وبأ فيرشلا انربخأ

 :لاق .بلاغ نب دّمحم انثّدح :لاق يكلاملا ناورم نب دمحأ ركبوبأ انربخأ :لاق ليعامسإ

 « طباس نبا نع ,يفعجلا دعس نب عيبرلا نع ,ريمن نبا انثّدح :لاق يدع نب ايركز انثّدح

 5 مقرب تاقبطلا نم ينم نيسحلا مامالا ةمجرت يف دعس نبا هاور [11]

 .(١7ص) هيلع هتقيلعت يف عي يئابطابطلا ققحملا لاق
 ةعجارم يف دنسملا يف هيلع رثعأ مل يّنكلو .يبهذلا حيرصت ىلإ ًادانتسا] دنسملا يف دمحأ هجرخأ)
 . ةّنجلا لهأ بابش دّيس : ظفلب دعس نب عيبر نع عيكو نع ٠7777 مقرب لئاضفلا يفو .[ ةفطاخ

 نب هللادبع هعبات : لاقو 160/7 :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلاو ,؟ ١1/4 :هخيرات يف ريثك نبا هنع هدروأو

 .هدنسم يف دمحأ هجرخأ , يفعجلا عيبر نع ريمت

 عيبر نع هيبأ نع ريمن نب هللادبع نب دّمحم نع 141غ مقر7//141 :هدنسم يف ئلعي وبأ ظفاحلا هجرخأو

 .ئلعي يبأ نع 7497 ةقرولا هحيحص يف ناّبح نبا ظفاحلا هجرخأو .ةّنجلا لهأ نم لجر : ظفلب
 الا :ةيلاعلا بلاطملا يف رجح نيأو ؛48 ص 1١: ةنس تايفو يف مالسإلا خيرات يف يبهذلا ةقرولو

 . لعب يبأ نع مهلك 1١7/17 :لاّمعلا زتك يف يقتملاو 6 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلاو

 هتجرخأ دقو :لاقو ؛امهريغو ئلعي يبأو دمحأ قيرط نم ةّنس قرطب هخيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا هاورو

 .نسحلا ةمجرت يف
 0١. مقرب [ تاقيطلا نم ] قط نسحلا مامالا ةمجرت عجار ًاضيأ انهو : لوقأ

 ًاّصتخم درو اميف رشع يناثلا بابلا (داشرلاو ئدهلا لبس) ةّيماشلا ةريسلا يف يقشمدلا نيدلا سمش لاقو
 1 :ب 041 ةقرولا "١ ج : نيسحلاب

 ئلإ رظنب نأ هّرس نم :لاق هللادبع نب رباج نع ءايضلاو ,ركاسع نباو ئلعي وبأو دعس نبأو ناّبح نبا ىور
 .(ةّئجلا لهأ بابش دّيس : ظفل يفو .ةّنجلا لهأ نم لجر



 نأ هّرس نم : رباج لاقف , نالف ينب باب نم دجسملا يلع نب نيسح لخد : لاق رباج نع
 .هلوقي - مّلسو هيلع هللا ئَّلَص - يبنلا تعمس .!ذه ئلإ رظنيلف ةّنجلا لجر ئلإ رظني

 :لاق شوب نبا مساقلا وبأ انربخأ :لاق ليلخ نب فسوي جاجحلا وبأ انربخأ- [17]

 وبأ انربخأ : لاق يرزاجلا نيسحلا نب دّمحم يلع وبأ انربخأ : لاق شداك نيازعلا وبأ انربخأ

 انثّدح : لاق يبالغلا انثٌّدح : لاق يلوصلا ئيحي نب دّمحم انثّدح :لاق ايركز نب يفاعملا جرفلا

 ,©)باشخلا يرطق انثّدح : لاق يزازفلا نيسح نب نسح انثّدح :لاق ةشئاع نبا

 :هل ليقف , نيسحلاو نسحلا باكرب ًاذخآ سابع نبأ تيأر :لاق ةرامع نب كردم نع

 | ؟ امهنم ّنسأ تنأو امهيباكرب ذخأتأ

 ذخآ نأ يتداعس نم سيلوأ  مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر انبا نيذه ّنِإ :لاقف

 ؟امهيباكرب

 يطساولا رجاتلا لازغ نب هللا ةبه نب نسحلا يبأ نب اجرم لضفلا وبأ انربخأ- [1]

 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا هدروأو ,184 مقرب الط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [77]

 ارا

 وبأ كردم : حيحصلاو .دايز نب كردم نع :هيفور 60 مقر : نيطمسلا دئارف يف ينيومحلا ةاورو

 ,(دايز

 :لاق 110 مقر :تاقبطلا نم قط نيسحلا ةمجرت يف هوحن دعس نبا ئورو
 :لاق- دايز وبأ_كردم انئّدح :لاق- قراط ئلوم باّشخلا يرطق انربخأ :لاق ,ئسوم نب هللاديبع انربخأ

 ءيج مث :لاق نأ ىلإ ...ناتسبلا يف اوفاطف نيسحو نحو سابع نبا ءاجف سابع نبا ناطيح يف انك
 امهل كسمت امهنم ربكأ تنأ :تلق انيضم اًملف .هيلع ىّوسو باكرلاب سابع نبا هل كسمأف نيسحلا ةبادب
 !؟امهيلع يّوستو

 هب يلع هللا معنأ امم اذه سيلوأ مّلسو هيلع هّللا ئلص هللا لوسر انبا ناذه !؟ناذه نّم يردتأ !مكلاي :لاقف

 ! ؟امهيلع ىّوسأو امهل كسمأ نأ

 .رداصملا يف درو امك ,هانتبنا ام ميحصلاو «باسحلا» لصألا ىفو )١(

 مقر ١/١/4" : ريبكلا خيراتلا .؛ةح/" : نيعم نبا خيرات 238 مقر : نيهاش نبا تاقث : هلوح عجار

4 
 ه- نب دامح نع برح نب ناميلس نع 5 مقرب تاقبطلا نم نيسحلا مامالا ةمجرت ىف دعس نبا هاور [77)]
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 لضفلا وبأ انربخأ :لاق يناتكلا نب دمحأ نب يلع نب دّمحم بلاط وبأ لدعلا انربخأ :لاق

 نب دّمحم نسحلا وبأ انربخأ :لاق هيلع ةءارق يمجعلا هللادبع نب دمحأ نب دمحم

 يحلصلا نسحلا نب يلع نسحلاوبأ انربخأ :لاق هيلع ةءارق  زازبلا دلخم نب دّمحم

 نسحلا وبأ انثدح :لاق ناعمس نب نامثع نب دّمحم ركبوبأ انربخأ :لاق [فلأ- 41]

 نب ئيحي نع .ديز نب دامح انثّدح : لاق بهو نب دعس انثّدح :لاق لشحب لهس نب ملسأ
 ٠ كعيس

 نب رمع تيتأ :لاق- هيلع هللا ناوضر- يلع نب نيسحلا يِنّث دح : لاق نينح نب ديبع نع

 ربنم ئلإ بهذاف , يبأ ربنم نع لزنإ :تلقف ربنملا ئلع وهو هيلع هللا ناوضر- باطخلا
 اًملف .دعم ينسلجأق ينذخأ مث ! ربنم هل نكي مل يبأ نإ : هيلع هللا ناوضر رمع لاقف ! كيبأ

 .انيتأت لعجا ,اناشغت لعجا ينب اي :لاقف هلزنم ئلإ هعم يب لزن

 هل نذؤي ملف رمع نب هللادبع ءاجف . هنع هلل يضر  ةيواعمي لاخ وهو ًاموي تنجف
 رمع نباو ةيواعمب ًايلاخ تنكو تئج دق : تلقف ؟كرأ مل ىلام : لاقف ينيقلف . تعجرف عجرف
 يسأر يف ئرت ام تبنأ امنإ ءرمع نبا نم نذإلاب ّقحأ تنأ: لاقف , تعجرو عجرف بابلا ئلع

 . متنأ مث . هللا رعشلا نم

 .ظفللا اذهب , ةينآلا ةياورلا يف امك_ديز

 ةمجرت يف ركاسع نبا هاورو ,ديز نب داّمح نع هدانسإب ١81/١ :دادغب خيرات يف بيطخلا هاورو)

 .بيطخلا قيرط نم 18٠ مقري هخيرات نم ةّيْط نيسحلا
 قيرط نم 454 ص :بلاطلا ةيافك ىف ىجتكلا هاورو , دعس نبا نع هداتسإب ١4 مقرب ركاسع نبا هاورو

 0 .دعس نب دّمحم هركذو :لاق َمث ركاسع نبا ظفاحلا

 تعلجو :هلوق ئلإ برح نب ناميلس نع لبنح نب دمحأ قيرط نم ١/4 مقرب ركاسع نبا ظفاحلا ءاورو
 .[ ًاظفلو ًادانسإ اذه دعي يتآلا وهو] اناشفت
 4١1/5 :لامكلا بيذهتو « حيحص هدانسإ :لاقو :.191/* :ءالبنلا مالعأ ريسو ,8/؟ :مالسإلا خيراتو
 ,بيطخلا دنع وهو حيحص هدنس :لاقق :ةباصالاو ,757/؟ :بيذهتلا بيذهتو

 نع 00/11 :لامعلا زنكو ,ًاصّخلم تاقبطلا يف دعس نبا نع 74 ص :ةّمألا صاوخ ةركذت يف هدروأو

 ١ .(بيطخلاو ةيوهار نباو دعس نبا



 :لاق يفلسلا رهاط يبأ نع ًانذإ فسوي نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انربخأ- [14]

 انثّدح :لاق ركب نب ديلولا انربخأ : لاق رفعج نب نيسحلا انربخأ : لاق رادنب نب تباث انربخأ

 :لاق يلجعلا هللادبعنب دمحأنب حلاص ملسموبأ انثّدح :لاق ايركزنب دمحأ نب يلع

 ئيحي نع .ديز نب دامح انثّدح :لاق .برح نب ناميلس انثّدح :لاق دمحأ يبأ ينئدح

 .ديعس نيأ

 وهو  هنع هللا يضر رمع ئلإ تدعص :لاق يلع نب نيسح نع , نينح نب ديبع نع
 ! كيبأ ربنم ئلإ بهذإو يبأ ربنم نع لزنإ : تلقف ربنملا ئلع

 .!هللاو كيبأ ربنم !هللاو كيبأ رينم :لاق ءدحأ هينملع ام :تلق !؟ اذه كمّلع نم :لاقف

 .[ب-41] !اناشغت تلعج انيتأت تلعج .متنأ الإ رعشلا انسوؤر ىلع تبنأ له

 اا

 يف قباسلا مقرلا يف مدقت ام ظفلب دعس نبا هاورو , ظفللاو دانسإلاب 8 مقرب ركاسع نبا هجرخأ [15 ]

 .716 مقر :ئربكلا تاقبطلا

 .157/17 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا هدروأو

 حّحصو ,180/؟ : ءالبنلا مالعأ ريس يفو ٠١ - ص ه١ ةنس ثداوح  مالسالا خيرات يف يبهذلاو

 571/١. :ةباصإلا يف رجح نبا هدانسإ

 دعس نب دّمحم هركذو ,هدنسم يف لبنح نب دمحأ هاور : لاقو 416 ص : بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو

 . ىّش قرطب ماشلا ثّدحم هقرطو . هباتك يف





 [ مالسلا هيلع هتاملك نم ةذبن]
 نب يلع نب دّمحم انربخأ :لاق رجاتلا نسحلا يبأ نب لضفلا وبأ انربخأ- [10]

 وبأ انربخأ :لاق دلخم نب نسحلا وبأ انربخأ : لاق دمحأ نب لضفلا وبأ انربخأ :لاق يناتكلا

 لشحب نسحلا وبأ انثدح لاق ظفاحلا نامثع نب ركبوبأ انربخأ :لاق نسحلا نب نسحلا

 نب نسحلا انئّدح :لاق يبأ انثّدح :لاق دعس نب هللادبع نب دّمحم انثّدح :لاق زازرلا

 :لاق ديبع نب ةّيقم مع روباش نب دايز وهو :نسحلا وبأ لاق يثراحلا دايز نع ؛ةرامع

 ئلاعت هللا الإ هيتايالًادجسم ئتأ نم»: لوقي هيلع هللا ناوضر_ يلع نب نيسحلا تعمس
 .«هنم جرخي ئتح ئلاعت هللا فيض كاذف

 :لاق يبأ انربخأ :لاق يفوصلا هللادبع نب رفعج نب ئيحي رفعج وبأ انربخأ- [17]
 نب دمحم ركبوبأ انربخأ: لاق بهذملا نب يلعوبأ انربخأ: لاق راتخملا نب دمحم زعلاوبأ انربخأ

 نب دّمحم رفعج وبأ ينثدح :لاق دمحأ نب هللادبع نمحرلاد بع وبأ انثٌدح : لاق يعيطقلا رفعج
 :لاق هانريخأ رعسُم لاق نوع نب رفعج انثّدح : لاق باكشا نب ميهاريإ نب نيسحلا

 ٌبحي ال هّنا» : لاق ّمث مهيلإ سلجف . نيكاسم ئلع- مالسلا هيلع- يلع نب نيسحلا رم
 ,2)«نيربكتسملا

 7 مقرب نتملاو دانسالاب ىتأيس [70]

 .؟1 ص هلآو يلع مامإلا بسن يف ةرهوجلا هباتك يف (يربلا) يناسملتلا ركب يبأ نب دّمحم ءاور [17]

 «- 0 :لاق مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نع هدانساب (154 مقر) تاقبطلا يف دعس نبا ئورو )١(
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 انربخأ :لاق سدقملا تيبلاب فسوي نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انربخأ- [17]
 لضفلا نب مساقلا هللادبعوبأ انربخأ : لاق يفلسلا دمحأ نب دّمحم نب دمحأ رهاطوبأ ظفاحلا

 يلعوبأ انثّدح :لاق يناجرجلا ميهاربإ نب دّمحم هللادبع وبأ انثّدح :لاق يفقثلا دمحأ نبا

 نب سابعلا انثّدح :لاق يبالغلا ايركز نب دمحم انثّدح : لاق يركسعلا هللادبع نب نيسحلا

 .[ فلأ_ غ1 ] يلذهلا ركبوبأ انثّدح :لاق راكب

 لاقف قرزألا نب عفان هيلإ ماق ذِإ سانلا ثّدحي وه امنيب هنأ :سابع نبا نع ةمركع نع
 .دبعت يذلا كهلإ يل فص :ةلمقلاو ةلمنلا يف سانلا يتفت ! سابع نبأ اي :هل

 - امهنع هللا يضر-_بلاط يبأ نب ّيلع نب نيسحلا ناكو , هلوقل اماظعا سابع نبا قرطأف

 نباي :سابع نبا لاق !لأسأ كاّيإ تسل :لاق قرزألا نباي ّيلإ :لاقف ٌديحان ًاسلاج

 .ملعلا ةئرو مهو ةّربنلا تيب لهأ نم هّنِإ !قرزألا

 لزي مل سايقلا ئلع هنيد عضو نم نإ عفان اي : نيسحلا هل لاقف « نيسحلا وحن عفان لبقأف
 ًالئاق . ليبسلا نع اَلاض جاجوعإلاب ًانعاط , جاهنملا نع ًابكان ًالئاس « سابتلالا يف رهدلا

 .ليمجلا ريغ

 كردُي ال .هسفن هب فّرع امب هفرعأ ,هسفن هب فصو امب يهلا فصأ ! قرزألا نباي
 «ضقعبي الو دّحوي . صقتنم ريغ ديعبو ءقصتلم ريغ بيرق سانلاب ساقي الو ساوحلاب

 .لاعتملا ريبكلا وه اّلِإ هلا ال ,تامالعلاب فوصوم .تايآلاب فورعم

 دهشت كّنأ ينغلب : نيسحلا هل لاق !كمالك نسحأ ام نيسح اي :لاقو قرزالا نبا ئكبف

 !؟ ّيلعو رفكلاب يخأ ئلعو يبأ ئلع

 .ماكحألا موجنو مالسالا رانم متنكدقل كاذ ناك نئل نيسح اي هللاو امأ : قرزالا نبا لاق

 امأو) :ةيآلا هذه نع هلأسف . لس :لاقف ؟ةلأسم نع كلئاس يّنِإ :نيسحلا هل لاقق

 5 , ىدغتف , نيرتكتملا بحي ل هّللا نإ: لاقو لزنف . ءادغلا :اولاقف . ةفغّصلا يف نولكأي نيكاسمب نيسحلا رم ه-

 ! نيرخّدت تنكام يجرخأ بابرلل لاقف هلزنم ئلا مهب ئضمف , معن : :اولاق , ينوبيجأف مكتبجأ دق : مهل لاق

 377 0/9 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبأو ٠ ٠, .* مقرب ركاسع نبا هجرخأ [71]



 . (ةنيدملا يف نيميتي نيمالغل ناكف رادجلا
 امهوبأق : نيسحلا لاق ءامهوبأ : قرزألا نبا لاق ؟نيمالغلا يف ظفح نم : قرزألا نباي

 مكنأ هلل انأبن دق :قرزألا نبا لاق ؟ مّلسو هيلع هللا لص[ ب- غا/] هللا لوسر مأ ريخ

 !نومصخ موق
 وبأ ظفاحلا انربخأ :لاق يزاريشلا هللا ةبه نب دّمحم رصن وبأ يضاقلا انأبنأ- [14]

 انربخأ : لاق يضاقلا ئيحي نب دّمحم يلاعملا وبأ يلاخ انربخأ : لاق نسحلا نب يلع مساقلا

 انربخأ :لاق يرسلا نب دمحأ نب نيسحلا نب دّمحم انربخأ :لاق ينئارفسالا رشب نب لهس

 كامسلا حابصلا نب دّمحم انثّدح :لاق عرزملا نب تومي انثّدح :لاق قيشر نب نسحلا

 . هخباط نب رشب انثّدح :لاق

 دمحف . هيف دهشتسا يذلا مويلا ةادغ يلع نب نيسحلا انبطخ : لاق نادمه نم لجر نع

 :لاق ّمث هيلع ئنثأو هلل

 يقب وأ ءدحأل تيقب ول ايندلا ّنإف ءرذح ئلع ايندلا نم اونوكو ء! هللا اوّقتا ! هللا دابع

 قلخ ئلاعت هللا نأ ريغ ءاضقلاب ئضرأو اضرلاب ئلوأو ءاقبلاب قحأ ءايبنألا تناك دحأ اهيلع
 لزنملاو رهفكم اهرورسو لحمضم اهميعنو لاب اهدي دجف , ءانفلل اهلهأ قلخو ءالبلل ايندلا
 . (نوحلفت مكلعل هللا اوقّناو) «(ئوقتلادازلا ريخ َناف اودوُزتف) ةعلق رادلاو ةغلُي

 دوعسلاوبأ انربخأ: لاق هنع هتياور يفانل نذأ اميف بتكملا دّمحم نبرمع انربخأ- [14]

 دمحأ نب دّمحم ني دّمحم انربخأ: لاق_هنم هتعمس نكا مل نة زاجإ_ىلجملا نب دّمحم نب دمحأ

 :لاق حاّرجلا نب دّمحم نب دمحأ ركبوبأ انربخأ :لاق بويأ نب يلع نب هللادبع انئّدح :لاق

 :لاق ديرد نيا ركبوبأ اتربخأ

 5177 مقرب :ركاسع نبال ٍةقَن نيسحلا مامإلا ةمجرت [14]

 لل نيسحلا نأ ريسلا لهأ نم دحاو ريغ ءاور : لاقو «4 ١5 ص :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا ءاورو

 .ئّتس قرطب هخيرات يف ركاسع نبا هاورو .دهشتسا مث «تاملكلا هذهب بطخ

 بيطخلا ءاورو .177 مقر :قشمد خيرات نم هي نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [11]
 . نسحلا نب هللادبع نع هدنسب لوطأ ظفلو رخآ داتسإب 8/؟ : كَم نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا
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 .هل اوتصناف , سائلا تصنتسا ٌمث ,هسرف بكر نيسحلاب سانلا فكتسا امل

 :لاق مث مّلسو هيلع هللا ئَلص يبنلا ئلع ئّلصو , هيلع ئنثأو هللا دمحف

 (7 نيهلو انومتخرصتسا نيح .©)احرتو ةعامجلا اهّتيأ | فلأ48] مكلأتت
 ًاران انيلع © متششحو ء.انئاميأ يف ناكًافيس انيلع متذحش . نيعجوم مكانخرصأف

 مكئادعأل مهيلع أديو مكئايلوأ ئلع «؟ًبلِإ متحبصأف ,انّودعو مكّودع ئلع اهانحدتقا

 يأر الو اّنم ناك ثدح ريغ نمو مهيف مكل حبصأ لمأ الو مكيف هوُنب .هومتيأر لدع ريغب

 . نماط () شاجلاو () ميشم فيسلاو انومتكرت اهومتهركذإ- تاليولا مكل  اًلهف
 يعادتك انيلا متيعادتو .2)ابدلا ةريطك انيلا متعرصتسا نكلو .فختسي مل يأرلاو

 ةذّبنو ,بازحالا (؟7ذاذشو ةمّألا تيغاوطا ًةلذو ًاعولهو ٌةكحو ًاحيق .( 07 شارفلا

 يقحلمو .نئسلا ئفطمو ؛مالكلا يفّرحمو ناطيشلا ةّيقبو ,ماثآلا ١" ') ةبصعو .باتكلا

 ؟ًاحرب :(س) يفو .ًاحرت لدب (ًأسعت) ةخسن يفو (1)
 .عاطقنالاو كالهلا وه : عمجملا يفو ,نزحلاو مهلا : ةكّرحم حرتلاو

 .هلولا نم , مهلوقع نيبهاذ نيرّيحتم يأ :نيهلو (1)
 . داقيالل شيشحلا عمج نم هلصأو .اهتدقوا يأ ًاشاشتحا َرانلا تسمح نم .متدقوأ يأ : :متششحو قل

 يف هلاق_ ناودعلاو روجلاو ملظلاب هيلع نوعمتجم يأ (بلآ ىلع مه) مهلوق نم ءاهحتفو ةزمهلا رسكب لبإ) (4)

 ْ 1 , سوماقلا
 , دمغم يأ ميشم فيسلاو .هدمغ اذإ فيسلا ماش نم ميملا حتفب (ميشم) (1)
 .نماض :(س) يفو .نكاسلا نماطلا :سوماقلا يفو . عزفلا دنع برطضا اذإ بلكلا غاور :شأجلا (1)
 .ريطي نأ لبق دارجلا ءابدلا : ريثألا نبال ةياهنلا يو .ريغصلا دارجلا :ءابلا فيفختو لادلا حتفب (ابّدلا) (6)
 .ّقبلا راغص يهو .ةشارف عمج  ءارلا فيفختو حتفلاب - شارفلاو ,شارفلا تفاهتك :خسنلا ضعب يفو (غ)

 . عمجملا يف هلاق  اهراصبأ فعضل رانلا يف تفاهتت ؛ ةضوعبلاب ةهبش : ليقو

 ضعب يفو . مهلئابق نم اوسيلو موقلا يف نونوكي نيذلا : ناّمرك لاذلا ديدشتو نيشلا َمضب (داّذُش) يلي هلوق (0)
 . بازحالا ةيقيو : خسنلا ضعب يفو .ءابرغلا وأ نوليلقلا : سانلا نم ذاَدّشلا :ةغللا بتك

 نمًاذخأ كلذب تّيمسو .فرغو ةفرغك ِبّصُع عمجلاو , لاجرلا نم ةعامجلا_نوكسلاف نيعلا ٌمضب- ةبْصٌملا (1)
 هو



 (نيضع نآرقلا اولعج نيذلا) نيئزهتسملا حازمو ,نينمؤملا فساو ءبسّتلاب 7 ةرهقلا

 ,20(نودلاخ مه باذعلا يفو مهيلع هللا طّخس نأ مهسفنأ مهل تمّدق امسبل)

 هيلع تجشو فورعم مكيف لذخلا هللاو لجأ !نولذاختي اًمعو نودضعي ءالؤهف

 ةلكأو سانلل ةرجش ةرمث ثبخأ متنكف مكعرفأب مكلوصأ هيلع "7 ترزأتسأو مكقورع
 هللا اولعج دقو اهديكوت دعب ناميألا نوضقني نيذلا نيثكانلا ئلع هللا ةنعلف الأ , بصاغل

 .ًاليفك مهيلع
 كلذ هللا ئبأ ,ةّينَدلا اّنم تاهيهو ةلذلاو ةلأسملا نيب نينثا نيب (4) نكر دق يغبلا ّنِإو الأ

 [ب-4/] ةّيبَأ سوفنو ةّيمح فونأو ترهط روهظو تباط "7 روجحو نونمؤملاو هلوسرو

 ةرثكو ددعلا لق ئلع ةرسألا هذهب (')”فحاز يّئِإو الأ, ماثللا رايط ئلع ماركلا عراصم رثوت

 .رصانلا ")7 ةلذخو وّدعلا

 انيمزهم ريغف مزهسن نأو ١ ًامْدُّت نوماّرهف مزهن ناف

 «0)انيرخآ ةمعطو انايانم 2 نكلو ٌنبج )اّيط نإ امو

 اوعمج موق : ىنعملاو , عمجملا يف هلاق  لصافملا بانطأ يهو باصحألا دش ًاضعب مهضعب ٌدشي هّنأك ّدشلا
 ,رفاك عمج ةرفكك «بصاع عمج . نيتحتفب مانآلا ةّيَصَع : خسنلا ضعب يفو .ماثآلا يف ًاضعب مهضعب ّدشو

 . هتبأرقو هونب : يأ ؛ لجرلا ةبّصَع نم
 .روجفلل اهاتأ يأ :اهرهاعو ةأرملا رّمَع نم (ةرهعلا يقحلم) 1

 4٠١. :ةدئاملا ةروسو 1١. :رجحلا ةروس نم سبتقم ()

 . طاحأ ئنعمي َرِزَأ نم وأ «رازإلا سبل نم وأ ,تناعأو هيلع تيوق يأ (؟)

 . هتبثأ يأ ٌحمرلا َركر نم ءزكر دق : سنلا ضعب يفو ,لام يأ :هيلإ نكر نم (5)
 . مكقويب يف يأ ©« مكروجح يف يتاّللا مكيئابرو ا : ئلاعت هلوق يف امك, تويبلا ىنممب روجحلا (0)
 .نوشمي يأ .ودعلا ئلإ نوفحزي شيجلا :فحّرلاو ءبرحلا يف ودعلا ءاقلو داهجلا يأ فحّرلا نم (1)

 ًالْدَح هلَذَخ :لاقي ءلّدَخلا كلذكو رصنلاو نوملا كرت :رسكلاب نالذخلا (رصانلا نالذخ) خسنلا ضعب يف (/)

 . هترصنو هنوع كرت : يأ

 .نايدلاو ةداعلا : انه . بطلا (4)

 «- ةياهن يف لاق 1417/0 :مالعألا يف يلكرزلا هركذ امك يدارملا كيسم نم ةورف رمع يبأل رمشلا (1)



 مالتلاميلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
 ير

 قلف مكب قلفيو احرلا رود مكب رادت ئتح سرف بكري ام ١7 ثير الإ اوثيلت ال مم الأ

 مكءاكرشو مكرما اوعمجاف) ملسو هلآو هيلع هّللا ئلص يبتلا نع يبأ ّيلِإ هدهع ا دهع , روحملا

 .2)ئرخالا ةيآلاو ةيآآلا (نورظنت الو لإ اوضقا مث ةمغ مكيلع مكرما نكي ال مث

 :لاق ,بلحب يدادغبلا دز ربط نب رمعم نب دّمحم نب رمع صفح وبأ انربخأ- ]١[

 مساقلا وبأ ناخيشلا انربخأ :لاق يدنقرمسلا رمع نب دمحأ نب ليعامسإ مساقلا وبأ انربخأ

 . يرابنالا بيطخلا نب دّمحم نب يلع نسحلا وبأو يرسبلا نب دّمحم نب دمحأ نب ّيلع

 « سلبانب يسدقملا نامحرلا دبع نب دمحأ نب ميهاربإ نب نامحرلادبع دّمحم وبأ انربخأو

 . .انبط نإ امو :اهنم يتلا ةديصقلا بحاص وهو :هل هتمجرت هل
 ,كلذ لعف امثير ُهلهمأ :لاقي ,نمزلا نم ةلهملا رادقم ثيرلا :هريغ لاقو ,ءاطبتسالا ثيرلا : عمجملا يف )١(
 . بوكرلل ًالباق سرفلا راص ام رادقم اّلِإ نوئيلت ال مكنإ : ىنعملاو ,كلذ لعف ام رادقم يأ

 هللا ئلع ُتّلكوت ئنإ» :ةيآلا هذه يه. رداصملا ضحب يف امك ئرخألا ةيآآلا ّنَأ رهاظلاو ,الا :سنوي (1)

 .08 :دوه «ميقتسم ٍطارص ئلع يّير نإ اهتيصانب ٌذخَآ َوُم الإ ةباد نيم ام مُكِبرو يبر
 1 :- تايآلا هذه هتئارق دعب لل لاق خسنلا ضعب يفو
 ًاسأك مهيقسي فيقث مالغ مهيلع طّلسو ,فسوي ينسك نينس مهيلإ ثعباو , ءامسلا رطق مهنع سبحا مهّللا)

 ءمهتم يعايشأو يتيب لهأو يئايلوألو يل مقتني «ةبرضب ةبرضو . ةلتقب ةلتق ادحأ مهيف عدي الف ٌةريصم

 .(ريصملا كيلإو انلّكوت كيلع انّير تنأو ءانولذخو انوبّذك ْمهّنِف ؛[ انويذكو انودع] مهنإف
 هذه ركذ دعب 00/١ :(هباحصأو نيسحلا مامإلا) مّيقلا هباتك يف يف ينيوزقلا يلع لضف خيشلا ةماعلا لاق
 : قل مامإلا تاملكل يناعملا

 ثالث ئلإ هرمع يضم دعب الإ سرفلا بكري نأ نكمي ال ذإ « تابيغملاب رابخإلاو محالملا نم اذه يماو يبأب
 تالث ئلإ يلتق دعب مكدبل نأ ئنعملاو .ًالماك بكريو نينس عبرأ ئلإ هدعبو بوكرلل حلصي ئنيحو نينس

 عبرأ دمبو , يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا روهظ ءدب ناك نينس ثالث سأرو , سرفلا بوكر ينس يهو نينس

 .ربص تاذ يأ ٌةريصم ًاسأك مهماسو مهيلع طّلستو ئحرلا رود راتخملا مهي راد هلتق نم نينس

 .ريصملا كيلإو انبنأ كيلإو انّلكوت كيلع انّير
 باتك يف ايندلا يبأ نبا هجرخ :لاقو ,178ص :نئبقعلا رئاخذ يف يربطلا نيدلا ّبحم ظفاحلا هدروأ ] 7٠١[

 . نيقيلا

 . يعوبريلا (رعسم لدب) دعس نب دّمحم نع : هيفو



 زورهب نب دّمحم نب فسوي نب رمع نب دّمحم ركبوبأ و ءقشمدب نايسدقملا رورس نب يلع
 بلحب يلبرإلا ناملس نب ملسم نب ميهاربإ نب دّمحم هللادبع وبأو , نامعنلا ةرعمب يدادغبلا

 دارط سراوفلاوبأ انربخأ :تلاق ةبتاكلا يربالا جرفلا نب دمحأ تنب ةدهش انتربخأ :اولاق

 ,لدعلا نارشب نب هللادبعنب دّمحم نب يلع نيسحلاوبأ انربخأ :اولاق يبنيزلا يلع نب دّمحم نبا

 ايندلا يبأ ني دمحم نب هللا دبع انثّدح : لاق يعدربلا ناوفص نب نيسحلا يلعوبأ انربخأ : لاق

 :لاق يعوبريلا رعسم نب دّمحم نع ,ئسوم نب دابع نب دّمحم انثّدح لاق[ فلأ-غ9]

 نيب مك: هنع هللا يضر- يلع نب نيسحلل  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاق

 تعمس ام ناميإلاو . كنيع هتأرام نيقيلا: لاق , نّيب: لاق. عباصأ عبرأ: لاق ؟ نيقيلاو ناميرالا

 .(ضعب نم اهضعب ةيرذ) هنم تنأ نّمم كّنَأ دهشأ :لاق .هب تقدّصو كنذأ

 حرفلا وبأ انربخأ : لاق : ميكح نب ئيحي نب دّمحم نب دّمحم نسحلا وبأ انربخأ-[/1]

 نيسحلا وبأ انربخأ : لاق يدنقرمسلا نبا مساقلاوبأ انربخأ : لاق هللادبع نب توقاي نب ئيحي

 يدلاو باتك يف تدجو : لاق يبضلا ليعامسإ نب نيسحلا هللادبعوبأ انربخأ : لاق روقتلا نبا
 :- هللا هةمحر-

 :لاق بلاط يبأ نب ليقع دلو نم ديز نب رفعج نب يلع نسحلا وبأ ينثّدح
 تحبصأ :لاق ؟هللا لوسر نباي تحبصأ فيك: مالسلا هيلع يلع نب نيسحلل ليق

 ؟رفغي ام ميظع مأ ءرتسي ام حيبقأ | ركشأ امهّيأ يردأ الف . بويعلا حيبق بونذلا ريثك

 بوقعي نب فسوي ركبوبأ انثّدح  هدلاو باتك ينعي  هيفو : هللادبع وبأ لاق [9/7]
 :لاق هيبأ نع مساقلا يبأ نب دمحأ ينثدح :لاق يطساولا

 :لاقإ! هتبتاكم يف هيطبتسي ًاباتك نيسحلا ئلإ- مالسلا هيلع- يلع نب نيسحلل ْخأ بتك
 :نيسحلا هيلإ بتكف

 ةتباث بلقلا يف اهّنكل  ةبتاكملا ةرتاومب الو , ةروازملا ةرثكب ةّدوملا ديكأت سيل ! يخأ اي

 :(3) رجح نب سوأ كلذ يف لاق دقو .ةدوجوم لزاونلا دنعو

 )١( ًاليوط رّمع اهئارعش رابك نم وأ ةّيلهاجلا يف ميمت رعامش . حيرش وبأ . يميمتلا كلام نب رجح نب سوأ <



 مالّسلاة يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
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 البقم كيضرُيو ىلو نإ كّمذي 2 يذلاب لصولا مئادلا كوخأ سيل
 الضعأ رمالا ذإ يذالا كبحاصو ٌانمآ تنكاذإ يئانلا هنكلو [ب- 45]

 وبأ انربخأ : لاق لازع نب هللا ةبه نب نسحلا يبأ نب ئجرملا لضفلا وبأ انربخأ- [ا*]
 يمجعلا هللادبع نب دمحأ نب دّمحم انربخأ :لاق يناتكلا دمحأ نب ىلع نب دّمحم بلاط

 نسحلا وبأ انربخأ :لاق دلخم نب دّمحم نب دّمحم نب دّمحم نسحلا وبأ ظفاحلا انربخأ : لاق

 وبأ انربخأ : لاق ناعمس نب نامثع نب دّمحم ركبوبأ انربخأ :لاق يلع نب نسحلا نب يلع

 انثّدح :لاق ديعس نب هللادبع نب دّمحم انثّدح :لاق لشحب ملسأ نب لهس نب ملسأ نسحلا

 « ةرامع نب نسحلا انئّدح :لاق يبأ

 ئتأ نم :لوقي هيلع هللا ناوضر يلع نب نيسحلا تعمس :لاق يئراحلا دايز نع
 .هنم جرخي ىّتح ىلاعت هللا فيض كاذف .ئلاعت هللاّالا هيتأي ال ًادجسم

 وبأ ظفاحلا اتربخأ :لاق يناملسلا لضفلا يبأ نب قيتع انربخأ [ب- 50)- [1/]

 .ح .نسحلا نب يلع مساقلا

 مساقلاو بأ انربخأ: الاق رباص نبا يلاعملا وب انأبنأ: لاق دمحأ نب دّمحم نسحلاوبأ انئّدحو

 ليعامسإ نب نسحلا انربخأ :لاق فيظن نب اشر انربخأ :لاق يولعلا ميهاريإ نب يلع
 انثّدح لاق سنوي نب دمحم انئّدح :لاق يكلاملا ناورم نب دمحأ انربخأ :لاق بارضلا

 , يعمصألا

 بتكف :لاق ! ءارعشلا ءاطع هيلع بيعي نيسحلا ئلإ نسحلا بتك :لاق نوع نبأ نع

 .51/7 : يلكرزلل مالعالا , مالسالا كردي ملو هل

 .16 مقرب ًاظفلو ًادانسإ مّدقت [77 ]

 خيرات رصتخم يف روظتم نبا هدروأو :.144و 118 ماقرالاب نوع نبا نع نيقيرطب ركاسع نبا هجرخأ [14 ]
 , نوع نبا نع نيعم نب ىيحي اهاور :لاقو 7//4١1: :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلاو 111/17 : قشمد

 .؟ 4/8 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو
 39/9 :ةّمئألا لاوحأ ةفرعم يف ةّمهملا لوصفلا هباتك يف يكلاملا غاّبص نب ًالسرم هاورو

 .يعمصألا نع نيعم نب ىيحي نع هقيرطب ١6 مقر 7١8/١ : ايم نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا هاورو



 ل ب ميدعلا نبا

 . ضرعلا ئقو ام لاملا ريخ نإ : هيلإ
 نب يلع نسحلا وبأ انربخأ : لاق يضاقلا دّمحم نب دمصلادبع مساقلا وبأ انربخأ- [!/0]

 يبأ نبا ركبوبأ يّدج انربخأ :لاق ديدحلا يبأ نبا نسحلا وبأ انربخأ :لاق هيقفلا دمحأ

 :لوقي ةبش نب رمع تعمس :لاق يطئارخلا ركبوبأ انربخأ : لاق ديدحلا

 ئتح مالك نيسحلا هيخأو يلع نب نسحلا نيب ئرج : لوقي ينئادملا نسحلا ابأ تعمس

 , سلاج وهو نيسحلا ئلإ لبقأف . هيخأ رجه نم مثأت مايأ ةثالث نسحلا ئلع ئتأ اًملف | ارجاهت
 :نيسحلا هل لاق نسحلا سلج اًملف  هلّبقف هسأر ئلع ٌبكأف

 ام كعزانأ نأ تهركف , يّنم لضفلاب قحأ كّنَأ كيلإ مايقلاو كئادتبا نم ينعنم يذلا نإ
 سا كا

 :قشمد خيرات رصتخم يفو 61 مقر :ركاسع نبال قشمد خيرات نم 9 نيسحلا مامالا ةمجرت [0]

 اور

 .7082- ؟-4//1 :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا





 [ رعشلا نم مالسلاهيلع هدشنأ امو ؛هقالخأ مراكم نم ٌةذبن]

 :لاق يرهوجلا دّمحم يبأ نعانبلا نبا بلاغ وبأ انابنأ : لاق دزربط نب رمع انأبنا- [71]

 :لاق مهفلا نب نيسحلا انثّدح : لاق فورعم نب دمحأ انربخأ : لاق ةيويح نبا رمع وبأ انربخأ

 .رفعج نب هللادبع ينئّدح :لاق .رمع نب دّمحم انربخأ :لاق دعس نب دّمحم انثّدح

 وهو عيطم نباب رم ةكم ديري ةئيدملا نم يلع نب نيسحلا جرخ ايل :لاق نوع يبأ نع
 هنأ هل ركذو :لاق . ةكم تدرأ :لاق يمأو يبأ [ فلأ_-1١0] كادف ؟نيأ :هل لاقف هرثب رفحي

 . اهب هتعيش هيلإ بتك

 ءيشولدلا يف انيلإ جرخ ام ناوأ مويلا اذهو اهتحشر دق اذه يرئب نإ: عيطم نبا هل لاقف

 ولدلا يف اهنام نم ئتأف .اهئام نم تاه :لاق ؟ ةكربلاب اهيف انل هللا توعد ولف .ءام نم

 .©)اهمأو بذعأف رئبلا يف هدر مث ضمضمت مث هنم برشف

 نب ّيلع مساقلا وبأ انربخأ : لاق يزاريشلا نبا هللا ةبه نب دّمحم رصن وبأ انأبنأ- [17]

 هظفلب دعس نبا نع هجرخأو ١150/8, :ئربكلا تاقبطلا هباتك نم عيطم نبا ةمجرت يف دعس نبا هاور [7]

 10١. مقرب قشمد خيرات نم ا نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلا هدانساو

 . 170/1 :روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم يفو
 )١( ةياهتلا املا عليو رفحلا يف ئصقتسا اذا : رثبلا رفاح ئهَمأ : 4//59/9.

 كا مقر : دعس نبال تاقبطلا نم الط نيسحلا مامالا ةمجرت[ا/ا/]

 : هيلع هتقيلعت يف #8 يئابطابطلا ققحملا لاق



 تخش ا( مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 :لاق يزاريشلا دّمحم وبأ انربخأ: لاق يقابلا دبع نب دّمحم ركبوبأ انربخأ: لاق ظفاحلا نسحلا

 :لاق دّمحم نب نيسحلا انربخأ : لاق باّشخلا نسحلا وبأ انربخأ : لاق زاّرخلا رمع وبأ انربخأ

 , يدبعلا دوسألا يبأ نع دّمحم نب يلع انربخأ :لاق دعس نب دّمحم انثّدح

 رغثب كنبا رسأ دق : يمرضحلا ريشب نب دّمحمل ليق :لاق يدبعلا سيق نب دوسألا نع
 .هدعب ئقبأ نأ الو رسوي نأ ٌبحأ تنك ام , يسفنو هبستحأ هللا دنع :لاق ّيرلا

 . كنبا كاكف يف لمعاف ! يتعيب نم لح يف تنأ هللا كمحر : هل لاقف نيسحلا هلوق عمسف

 ْ !كتقراف نإ ًاّيح عابسلا ينتلكأ :لاق

 باوثأ ةسمخ هاطعأف . هيخأ ءادف يف اهب نيعتسي دوربلا باونألا هذه كنبا طعأف :لاق

 .رائيد فلأ اهتميق

 تاكربلا وبأ انربخأ :لاق ظفاحلا مساقلاوبأ ظفاحلا انربخأ :لاق رصن وبأ انأبنأ - [/8)

 :لاق ينادمهلا دمحأن برصن مساقلاوبأ اتربخأ : لاق يرصص نب دّمحم نب نسحلا نب ظوفحم

 نب دّمحم نب يلع نسحلا وبأ يضاقلا انئّدح :لاق ةزاجا- يرقملا فيظن نب ءاشر اتربخأ

 :لاق دقانلا هللادبع نب دمحأ نسحلا وبأ انثّدح [ب_-١0] :لاق يبلحلا ديزي نب قاحسإ

 :لاق يرفاعملا ميهاربإ نب ديمح ينث دح :لاق  هللادبع نبأ ينعي  دوعسم مساقلاوبأ ينث دح

 ّيلع نب نيسحلل ئلوم ناكو هّدج نع هيبأ نع ركذي ينيدملا هللادبع نب هللادبع تعمس

 , تاقبطلا نم انلصأ يف كلذك وه امك ء ريشب نب دّمحم :ًاضيأ هيفو , دعس نبا نع ؟ ٠١ مقرب ركاسع نبا هاور) «-

 كنبا نإ :يدنكلا يمرضحلا ورمع نب ريشبل م نيسحلا هلاق امو .ةدئاز (نب دّمحم) ةملك نأ رهاظلا ّنكل
 ...يرلا رغتب رسُأ رمع

 درو غغغ/ 0 :يربطلا خيرات يفو ؛157ص :فارشألا باسنأ يف (ورمع نب ريشب) مسالا اذه درو اذكو

 .ًارّثصم حتفلاو ٌمضلاب ًالوكشم دمسا
 .(ريشب نب دّمحم ًاضيأ هيفو ... ميدعلا نبا هاورو

 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نباو ,5// :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلا ًاضيأ ءاورو :لوقأ
 ةتفلذي

 1 مقرب هط نيسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [/81]

 151/17 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا هدروأو



 .ئطختي ةليل تاذ جرخ ًالئاس نأ : بلاط يبأ نبأ

 دمحأ لضفلا وبأ انربخأ :لاق يسوسلا نبا مساقلا وبأ انربخأو :مساقلا وبأ ظفاحلا لاق

 مساقلا وبأ انربخأ :لاق  ةزاجا  يبأ انربخأ :لاق - هيلع ةءارق  تارفلا نب يلع نبا

 نسحلا دمحم وبأ انربخأ :لاق ءرصمب يسوسرطلا نسحلا نب رمع نب دمحأ نب راّبجلادبع

 :لاق دّمحم نب نوراه انئّدح :لاق دمحأ نب دّمحم انئّدح :لاق يعفاشلا يثيللا ميهاربإ نبا

 .ءالعلا نب ورمع يبأ نع . يعمصألا انثّدح :لاق زرحملا نب بنعق انثّدح

 نب نيسحلا باب تأ ئّتح ةنيدملا ةمزأ ئطختي لئاس جرخ :لاق ةلمرح نب لايذلا نع
 :لوقي أشنأو بابلا عرقف «يلع

 هقَّلَحلا كباب فلخ نم كّرحح نمو ٌكاجر نم مويلا ٍبْخَي مل
 (9هقَسَقلا لتاق ناك )دق كوبأ 2هندعم تنأو دوج تنأو

 ئأرف « يبارعألا ئلإ جرخو هتالص نم ٌففخف . يّلصي ًافقاو يلع نب نيسحلا ناكو : لاق
 هيلع هللا ئّلص هللا لوسر نباي كيبل :هباجأف ربنقب ئدانو عجرف «ٍةقافو رض رثأ هيلع
 .كتيب لهأ يف اهقّرفتب ينترمأ مهرد اتئام : لاق ؟انتقفن نم كعم ىّقبت ام :لاق مّلسو

 يبارعألا ىلإ اهعفدف «جرخو اهذخأف ,مهنم اهب ّقحأ وه نم ئتأ دقف .اهتاهف :لاق
 :لوقي أشنأو

 هقّفَم وذ كيلع ّينأب مك عاو 2 ٌرذتعم كيلإ ّينإو اهذخ [فلأ- 01]
 هقفذتم كيلع انامس تناكأذإ دمت اصع انريس يف ناكول

 ©9هقّقَتلا ةليلق اًنم ٌفكلاو ركن نوذ نونملا بير نيكل

 .رداصملا نم هريغل ًاقافو هانتبتأ ام حيحصلاو !ةقسفلا لتاق ناك ام : لصألا يفو )١(

 : ىهو ,رداصملا ضعب ىف امك ةفاضا هلو (1)

 ةقبطم ميحجلا انيلع تناك 2 مكلئاوأ نم ناك يذلا الول
 : تادرفملا ضعب حيضوت (؟)

 .. هب داري ,كلهأ نع كاصع عفرت ال : مهلوق : يرهوجلا لاق , مكحلاو مامإلا نع ةيانك اصعلا ّلمل ءاصع» هلوق

 و



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 :لوقي وهو ئلوو يبارعألا اهذخأف :لاق

 اوركُذ امنيأ مهيلع ٌءالصلا يرجت 2 مهبايث ٌتاّيقن َنورّهطكم

0 

 ٌرختفم سانلا عيمج يفهلامف هبسنت نيح اًيولع نكي مل نم

 . براقتم امهظفل
 انربخأ:لاق ظفاحلا يقشمدلا هللادبع نب ليلخلا نب فسوي جاجحلا وبأ انربخأ [/4]

 روصنم وبأ انربخأ :لاق لاّمحلا نسحلا نب دّمحم نب روصنم يبأ نب دوعسم نسحلاوبأ

 نب نيسحلا نب دّمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ انربخأ :لاق يفريصلا ليعامسإ نب دومحم

 وبأ انثدح : لاق يمخللا يئاربطلا بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ انربخأ :لاق هاشذاف

 .تباث نب ورمع انثّدح :لاق ميعن وبأ انثّدح :لاق ةّيش نب رمع انثّدح :لاق ىنارحلا بيعش

 يبأ لاقف . يّمُأ يف يلع نب نيسحلا يبأ بتوع : لوقت نيسحلا تنب ةنيكس تعمس :لاق

 : نيسحلا

 ٍِ و « يلو امل ةسايسلا نسح قيفر يأ .اصعلا نّيلل نإ :ًاضيأ لاقيو , ةيعرتلا يأ ,اصعلا فيعضل هّنإو . بدألا : ه

 ةيانك «ءامسلا» و . ةبابص كيلع انئاطع دي تسمأل ةّوق وأ مكحو ةيالو ةادغلا هذه يف انريس يف ناكل : يأ

 .هئداوح «نامزلا بير» و .بابصنالا «قافدتالا» و . ءاطعلاو دوجلا دي نع

 .(46)ينارحبلا ثّدحملا ملاوع نع ًالقن)

 هتأرما يف [ 9ع ] هرعش نم راكب نب ريبزلا ءدشنأ اّممو : لاق ٠١1/4 : ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هركذ [5 ]
 1 .تايبألا ركذو ... بابرلا

 4.0 ص :نييبلاطلا لتاقم يف يناهفصالا جرفلا وبأو .516 :صاوخلا ةركذت يف يزوجلا نبا طبس اهدروأو
 ثيدحلا ئور . يطل نيسحلا ةمجرت ىف 7 :يناغألا يفو . ع نيسحلا نب هللادبع ةمجرت يف

 ْ . نيعأ نب كلام نع تباث نب ورمع نع هدانساب
 :فارشألا باسنأ يف يرذالبلاو 1777 ص :فلتخملاو فلتؤملا يف ينظقرادلا ًاضيأ تايبألا ركذو
 ١ ١ ا

 لتقم ىف يمزراوخلا بيطخلا هنعو ؛8١ص :تاقبطلا نم لهل نيسحلا مامإلا ةمجرت لئاوا يف دعس نباو

 0 5١15/7 :بلاطملا رهاوج يف يعقاشلا ينوعابلاو ,1 ٠١/١ : قط نيسحلا



 اراد ٌبحأل ينلإ كرر

 يلام لج لذباو مهبسحا

 بارتلا ينبيغست وأ يتايح ًاعيطم اوبضغ ناو مهل تسلو [ب-01]
 - هنع هللا يضر-نيسحلا عم تناك اهّنأ باتكلا رخآ يف )١( بابرلا ةمجرت يف انركذ دقو

 شيرق نم فارشألا اهبطخف , عجر نم عم ٌةباصم ةنيدملا ئلإ تعجر اهنأو ,تفطلا موي

 ٌةنس هدعب تشاعف- مّلسو هيلع هللا ئَلص-هللا لوسر دعب رخآ و مح يل نوكي ال هللاو : تلاقف
 .ًادمك تتامو تيلب ئّمح تيب فقس اهّلظي مل

 وبأ ظفاحلا انربخأ :لاق يزاريشلا نبا هللا ةبه نب دّمحم رصن وبأ يضاقلا انأبنأ- ]8١[

 يلع مساقلا وبأ هينأبنأو ء فيظن نب ءاشر نسحلا يبأ طخب تأرق : لاق نسحلا نب يلع مساقلا

 نب يلع نب ميهاربإ حتفلا وبأ انربخأ :لاق هنع مّلسملا نب عيِبُس شحولا وبأو ميهاربإ نبا

 سنوي نب دمحم انثّدح :لاق يلوصلا ئيحي نب دّمحم ركبوبأ انثّدح :لاق تخبسي

 :لاق يثراحلا لمؤملا نب دّمحم انثّدح :لاق يميدكلا

 :لاق يلع نب نيسحلا نأ : شمعألا انثّدح

 ٍلاغشألا يفو ِهَمَّه يف ّديز الام ٍلاملا ٌبحاص َديِز املك

 لابو ٍناف لٌكرادايو 2 شيقلا َةَّضّقنم اي كانفرع دق
 ٍلايعاب القش م ناكاذإ دهألا بّلط دهازل وُقِصَي سيل
 نب ركبوبأ انربخأ : لاق مساقلا وبأ ظفاحلا انربخأ : لاق رصن وبأ يضاقلا انأبنأو- [41]

 )١( ةفطاخ ةعجارم يف بلاطلا ةيغب باتك يف بابرلل ةمجرت دجأ مل .
 ةياهنلاو ةيادبلا , 1177/17 :روظنم نبال هرصتخم يفو .؟ ١1 مقر :قشمد خيرات نم اّيْط نيسحلا ةمجرت [ ] ١
 7١5/8. :ريثك نبال

 .519/؟ :بلاطملا رهاوج يف ينوعابلا هدروأو

 ةيادبلا يف ريتك نباو ,1771/17 :قشمد خيرات رصتخم يفو .7 ١8 مقر :ركاسع نبا ظفاحلا هدروأ ]8١[

 .؟95/4١ :ةياهنلاو



 مفر مالّشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 يندشنأ :لاق يربكعلا زيزعلادبع نب دّمحم نب دّمحم روصنم وبأ انربخأ :لاق يقرزملا

 .[ فلأ_ 01] لماك نب ركبوبأ يضاقلا اندشنأ : لاق بوَيأ نب يلع نب هللادبع يضاقلا

 :يلع نب نيسحلل هنأ ركذو ميهاربإ نب هللادبع يندشنأ :لاق

 يتداصلاو بذاكلا نع نغت يقلاخلاب قولخملا نع نغا

 يقزار نسم هللا ٌريغ سيلف ١ هلضف نم َنامسحرلا قزرتساو

 يقئاولاي ٍنامحرلاب ٌسيلَق هَنوُبْغُي سانا نأ ّنَظ نم
 قلاخ نينالعناهبتّلز هيسك ني َّلاملا نأ ٌوظ وأ
 :لاق زيزعلادبع نب دمحأ نب كرابملا رمعملا يبأ نع ريقملا نبا نسحلاوبأ انأبنأ- [8

 وبأ يندشنأ : لاق يروصلا يلع نب دّمحم اندشنأ: لاق يفريصلا راّبجلا دبع نب كرابملا اندشنأ

 : يلع نب نيسحلل روصي يناهبصالا كدهش نب دّمحم نب يلع مساقلا
 ٌلَبنأو ىلعأ هللا باوث ٌرادف 2 ٌةسيفن ّدعت ايندلا تناك نْيَن

 لّضفأ ٍفيسلاب هللا ليبس ٌلتقَق تشن ٍتوملل ٌنادبألا ٍتّناك نإو
 ٌلَمجَأ بسكلا يف ءرملا يعس ةّلقف ًارّدقم ًائيش ٌقازرألا تناك نإو
 َلَخِبَي ءرملا هب ٍكورتم لاب امف تعج ِكرّئلِل لاومألا تناك نإو
 حوتفلا وبأ انربخأ : لاق مساقلا وبأ ظفاحلا انربخأ : لاق يضاقلا رصن وبأ انأبنأ_ [م“8]

 :بلاطملا رهاوج يف يعفاشلا ينوعابلاو ,1 مقر : ةقَط نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلاو ه-

 : .دماح نبا ركبوبأ نع هتياورب 7

 ةيادبلا يفو ,11177/7 :روظنم نبال هرصتخم يفو ؛١ مقر :قشمد خيرات نم يلع نيسحلا ةمجرت [47 ]

 .؟5١/+8 :ةياهنلاو

 يف 0 مقرال/١/١ : قط نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلاو 5 : حوتفلا يف مثعألا نبا هدروأو

 .هخيرات يف يمالسلا نع 8/7 :يفو ؛(قوقشلاب) رعاشلا قدزرفلا عم #2 هئاقل نمض

 811/7 : لقي بلاط ىبأ نب ىلع مامالا بقانم يف بلاطملا رهاوج هباتك ىف ينومابلا ًاضيأ تايبألا ركذو

 ا : .707 : لؤسلا بلاطم يف ةحلط نباو
 ةيادبلا يف ريثك نباو , هخيرات نم للم نيسحلا مامالا ةمجرت يف ٠ مقرب ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [ 8 ]

 هه



 هللادبع وبأ انربخأ : لاق . دادغبب يورهلا هللادبع نب يداهلادبع نب عساولادبع نب قالخلادبع

 رامع نب ئيحي اًيركز وبأ انئّدح : لاق يريمعلا ريَمُع نب يلع نب دّمحم نب يلع نب دّمحم

 يضاقلا نسحلا نب هللا ةبه ركب ابأ ُتعمس :لاق  ًءالما ينابيشلا راّمع نب ئيحي نبأ

 . هللاديبع نب ثراحلا ئلع تأرق : لاق سرافب
 :لاق [ب- 01 ] « ميهاريإ نب قاحسإ نع

 :لاقو اهب فاطف ,عيقبلاب ءادهشلا رباقم ئتأ يلع نب نيسحلا نأ ينغلب

 اوتكسأف روبقلا َناَّكس ٌثيدان

 ينمكاسب ٌتعنص ام يردتأ تلاق

 امدعب ًابارت مهتيسعأ ُتوسَشسَحو
 اهتئّرف يننإف ماظعلا ا

 اذكاذه نمو اذ نم اذ ُتعّْطَق

 اشثحلا بدن مهتمص نع ينباجأو

 اسكلا ٌتقّرَخو مُهَمحلأ ُثقّرََم

 اذّقلا نم ريسبلاب ئّدأت تناك

 اوّشلاو ٌلِصافملا تنيابت ئّتح
 ئلبلا اهب لوطي ًاممر اهتكرتف

 # 2 هل

 .,؟5/8١ :ةياهتلاو <

 1177/17 :روظنم نيال قشمد خيرات رصتخم يفو ١0/7 :بلاطملا رهاوج ىف ينوعابلاو





 مركألا يبنلا ئلاعت هللا رابخإ]
 [ مالسلا هيلع هتداهسشب هلأو هيلع هّللا ئلص

 انربخأ : لاق ءانبلا نبا بلاغ ىبأ نع ,دزربط نب دّمحم نب رمع صفح وبأ انأبنأ- [88]

 يفو :8814 مقر ٠١1/7 :هدنسم يف راّربلاو 77 مقرب الْقْل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [8 ]

 ىف يلصوملا ئلعي وبأو 18١١ مقر :ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو 1781 مقر 71/* : راتسألا فشك

 00 0 3050 مقر 114/1 :هدنسم

 يف مالسالا خبرات يف يبهذلا : مهنم ةعامج دمحأ نع هأورو ١/, :هدنسم يف لبنح نب معا ةاؤوو

 ,1949/4م :ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نباو ؛,؟588/* :ءالبنلا مالعأ ريس يفو ٠١١, ص ةنس ثداوح

 1 ارا : يلاوعلا موجتلا طمس يف يكملا يماصعلاو

 تاقث هلاجرو يناربطلاو راّربلاو ئلعي وبأو دمحأ هاور : لاقو 1817/4 :دئاوزلا عمجم يفو يمنيهلا هدروأو

 .اذهب ىجن درفني ملو

 :ىبقعلا رئاخذ يف يريطلا ٌبحملاو .[ 14714 ] مقر 18/10 : فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا ظفاحلا هجرخأو

 ١ ! ئيحي نب هللادبع :امهيفو 1444 ص
 بيذهت ىف رجح نباو ,رخآ دانسإب ؛ 8١ص ىفو دانسالا اذهب 1//2١ :لامكلا بيذهت ىف ىّرملاو

 ١ 1 .7410//؟ : بيذهتلا

 يناربطلاك ةبيش يبأ نبا ركب يبأ قيرط نم 417 مقر 7١8/١ :يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هجرخأو

 .ريبكلا يف

 ةبيش يبأ نبا ركبوبأ هاور :لاقو 07١ مقر :- بقانملا باتك- ةرهملا ةداسلا فاحتإ يف يريصوبلاو

 .حيحص نسب ئلعي وبأو لبنح نب دمحأو



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
 ند ب يب ببي ل ا جو < دحححلا

 يوغبلا مساقلا وبأ انربخأ :لاق ةبابح نبا مساقلا وبأ انربخأ :لاق نومأملا نبا مئانغلا وبأ

 نب ليبحرش انثّدح : لاق ديبع نب دّمحم انثّدح :لاق ناّطقلا ئسوم نب فسوي ينّئدح : لاق

 .يفعجلا كردم

 , هترهطم بحاص ناكو بلاط يبأ نب يلع عم رفاس هنأ :هيبأ نع )١( ىجن نب هللادبع نع

 طشب . هللادبع ابأًاربص هللا دبع ابأًاربص: ٌيلع ئدان نيَّقص ئلإ قلطنم وهو ئوتين ئذاح اًملف
 ! تارفلا

 ؟ هللادبع وبأ اذ نمو : تلق

 ! هللا يبن اي :تلقف , ناضيفت هانيعو- مّلسو هيلع هللا ئأص- هللا لوسر ئلع تلخد :لاق

 ؟ ناضيفت كينيع نأش ام ؟ دحأ كبضغأ

 له : لاقو , تارفلا ًطشب لتقي نيسحلا ّنأ ينثّدحف , لبق ليربج يدنع نم ماق لب :لاق
 ؟هتبرت نم كّمشا نأ كل

 نأ ينيع كلمأ ينعي: ملف اهيناطعأف بارت نم ًٌةضبق ضبقف هدي ّدمف , معن :تلق لاق

 .اتضاف

 نيصحلا نبا مساقلا وبأ انربخأ :لاق بتكملا دّمحم نب رمع صفح وبأ انربخأ- [60]

 نبا نعو :174 مقر : يبعشلا رماع نع هدانسإب ٍةّيْط نيسحلا ةمجرت يف تاقبطلا يف دعس نبأ هوحن ئورو <

 710٠. ص : ةركذتلا يف يزوجلا نبا طبس دعس

 نع ًازجوم ١ مقر : ريغصلا عماجلا يفو  ميعن يبأ نع 1753/7 :ئربكلا صئاصخلا يف يطويسلا هاورو

 .(تارفلا ئطاشب لتقي ًاتيسح ّنأ ليربج ينربخأ) ظفلب دعس نبا
 ./ ” :ةرصبتلا يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ هاورو

 ىف امك ىئاسنلا هقثوو ,* ١/0 : تاقثلا ىف نابح نبا هركذ , ىفوكلا ىمرضحلا ةملس نب ََجُن نب هللادبع )١(

 00 ١ 1 ١ 570/1 : لامكلا بيذهت

 ةيادبلا يف ريثك نيا بيطخلا نع ءاورو ,1417 181/١ :دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ [40]

 0 مقرب هخيرات نم الل نيسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلاو 7١1/4. :ةياهنلاو

 .471 ص :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا ركاسع نباو بيطخلا نعو



 دادش نب دّمحم انثّدح :لاق ىعفاشلا ركبوبأ انربخأ : لاق ناليغ نبا بلاط وبأ انربخأ : لاق

 نع .هيبأ نع .تباث ىبأ نب بيبح نب هللادبع انثّدح :لاق ميعن وبأ انثدح :لاق يعمسملا

 تلتق دق يّنِإ  مّلسو هيلع هللا لص دّمحم ئلإ ئلاعت هللا ئحوأ : لاق سابع نبأ نع

 .ًافلأ نيعبسو ًاقلأ نيعبس كتنب نباب لتاق ينإو .ًافلأ نيعبس ايركز نب ئيحيب
 [ فلأ ]04  ةرهاقلاب ليفطلا نب فسوي نب ميحرلادبع مساقلا وبأ انربخأ- [81]

 حتفلا ابأ يضاقلا تعمس :لاق يناهبصالا ميهاربإ نب دمحأ نب دّمحم نب دمحأ انربخأ : لاق

 ئلعيابأ تعمس :لوقي نيوزقب قيتعلا هلصأ نم يكاملا دّمحم نب راّبجلادبع نب ليعامسإ

 ئلع هّمحصو كردتسملا صيخلت ىف يبهذلاو 18/7 :نيحيحصلا ئلع كردتسملا ىف مكاحلا هجرخأو هل

 ١ .ءاجرخي ملو داتسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق ,ملسم طرش

 .41 مقر : تايناليغلا يف يعفاشلا ميهاربإ نب هللادبع نب دّمحم ركيويأ هجرخأو

 28٠0 ص :صاوخلا ةركذت يف هطبس هنع هاورو ,6 : مظتنملا يف ىزوجلا نبا هاورو

 وبأو ,مكاحلا نع 114 :قعاوصلا ىف رجح نباو ,171/1 :ئربكلا صئاصخلا يف يطويسلا هاورو

 موجدلا طمس يف يّكملا يماصعلاو 718 ص 1 ق6 ج : نيدبعتملا ةليسو هتريس يف الملا هّللادبع

 . ةدّدعتم يترطب هجرخأ مكاحلا ّنأب ًالئاق 87/7 : يلاوعلا

 541١. مقر ١؟ا//١؟ :لاّمعلا زنك يف يدنهلا يّمتملاو

 .501/؟ :بيذهتلا بيذهت يف ينالقسعلا رجح نباو 47١/4: :لامكلا بيذهت يف ّىزملا هاورو

 00 .14 مقرب نتملاو دانسالاب يتأيسو :لوقأ
 .175 مقرب ايل نيسحلا مامالا ةمجرت ىف ركاسع نبا هجرخأ [41]

 هدانسإ : هقّقحم لاقو .17801/ مقر ///-/؟ :ةباحصلا لئاضف يفو 146/7 :دنسسلا يف دمحأ هجرخأو

 ,حيحص
 :لاقو ١١١ ص :-ه١ ةنس ثداوح مالسالا خيرات يفو ,؟١6/ :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هاورو

 .سانلاو دمحأ هاورو حيحص هدانسإ

 .داشرإلا يف يليلخلا نم" 6 مقر :لامعلا زنك يف يدنهلا ىقتملاو

 هجو ريغ نم ثيدحلا اذه يور دقو :لاقو , دمحأ مامإلا نع 111/4 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريتك نبا ءاورو

 . ةملس ما نع

 .حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور : لاقو 1417/1 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هاورو



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 يفوصلا حتفلا نب نسحلا نب دّمحم انربخأ: لوقي ظفاحلا يليلخلا دمحأ نب هللادبع نب ليلخلا

 دمحأ يّمع نبا انثّدح :لاق قاحسإ نب لينح انثّدح :لاق ينارحلا ةيورع وبأ انثّدح :لاق

 . دنه يبأ نب دعس نب هللادبع نع , عيكو انثّدح :لاق

 :اتلاق يكبي وهو امهيلع لخد مّلسو هيلع هللا ئَلص- يبنلا نأ: ةملس ّمأو ةشئاع نع

 ؟كلذ نع هانلأسف

 كلت ةبرت هذه :لاقف ءارمح ةبرت هدببو لتقُي نيسحلا ينبا نأ ينربخأ ليربج نإ :لاقف
 .ضرألا

 دّمحم انربخأ :لاق يدسألا ناولع نب هللادبع نب نامحرلادبع دّمحم وبأ اثربخأ-(41/]

 .ينهيمشكلا نامحرلادبع نب دّمحم نبا

 :الاق يغارملا مدآ نب فسوي انربخأ : لاق دادحلا نب ّيلع نب معنملادبع نب يلع انربخأو

 نب دّمحم بلاغ وبأ خيشلا انربخأ :لاق يناعمسلا دّمحم نب روصنم نب دّمحم ركبوبأ انابنأ

 :لاق يطقسلا نسحلا نب قلاخلادبع انربخأ :لاق ناذاش نبأ يلع وبأ انربخأ : لاق نسحلا

 نع. لالب نب ناميلس انثٌّدح: لاق ينامحلا ئيحي انثٌدح: لاق يبرحلا نسحلا نب قاحسإ انثّدح

 «بطنح نب بلطملا نع ءورمع يبأ نب ورمع
 هل بايلا يظفحا : يل لاقف-مّلسو هيلع هللا ئَّلص- يبنلا ٌيلع لخد : تلاق ةملسّمَأ نع

 لوسر اي هللاو :تلقف , هيدي نيب نيسحلا اذاف .تلخدف هبيحن تعمسف ءٌدحأ يلع لخدي
 ! لخد نيح هتيأر ام هللا

 نم امأ ! ليربجاي :تلقف ؟ ُهّبحتأ دّمحم اي : يل لاقف ًافنآ يدنع ناك ليربج ّنإ : لاقف

 ؟دمحم اي هتبرت كيرأ نأ ديرت ,كدعب [ ب 04] هلتقتس كّمأّنإف :لاق , معنف ايندلا بح
 . بارتلا اذه ىلإ عفدخ

 نو راع قو قيلعلا لكت موي يضاف ةروراف ىلا لعمق هعدقلاف هيلو تلق

 دّمحم نب دّمحم نب دّمحم دعس وبأ انربخأ :لاق يناعمسلا ركبوبأ انابنأ :الاق- [84]

 < يف يمئيهلا هنع هاورو , ظفللاو دانسالاب "816 مقر :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هجرخأ [48]



 وبأ انثدح :لاق ورمع نب دّمحم نب رفعج انثّدح : لاق ظفاحلا ميعن وبأ انربخأ :لاق زرطملا

 «لالب نب ناميلس انثٌدح :لاق ديمحلادبع نب ئيحي انئّدح : لاق نيسحلا نب دّمحم نيصح

 .")بطنح نب هللادبع نب بلطملا نع ؛ديز نب ريثك نع
 ؛لاقف يتيب ىف موي تاذًاسلاج : مّلسو هيلع هللا ئَلص_يبنلا ناك: تلاق ةملسمأ نع

 هيلع هللا ئَلص- يبنلا جيشن تعمسف , نيسحلا لخدف ترظتناف !ٌدحأ ّيلع ٌَنلُخدي ال

 :تلقق يكبي وهو هسأر حسمي هبنج ئلإ وأ هرجح ىف نيسحلا اذإف تعلطاف « يكبي  مّلسو

 ! لخد ئّتح هب تملع ام هللاو

 :تلقف ؟ هّيحتأ :لاقف .تيبلا يف انعم ناك ليربج ّنِإ:- مّلسو هيلع هللا ئَلص- ّيبنلا لاق

 نم ليربج لوانتف , ءالبرك اهل لاقي ضرأب اذه لتّقتس كتم نإ :لاقف . معنف ايندلا بح نم
 .- مّلسو هيلع هللا ئَلَص  يبنلا هارأف ءاهبارت

 :لاق . ءالبرك ضرأ :اولاق ؟ضرأألا هذه مسا ام :لاق لتق نيح نيسحلاب طيحأ اًملف

 !ءالبو برك ضرأ- مّلسو هيلع هللا ئَّلص هللا لوسر قدص
 رهاط بأ ظفاحلا انربخأ :لاق ليفطلا نب ميحرلادبع مساقلا وبأ انربخأ- [84]

 هللادبع وبأ انربخأ : لاق يرويطلا راّبجلادبع نب كرابملا نيسحلا وبأ انربخأ : لاق يناهبصالا

 انثّديح :لاق ظفاحلا يلع وبأ انثّدح :لاق ناهدلا دمحأ وبأ انربخأ :لاق رفعج نب نيسحلا

 دابع نع رجاهملا يبأ نع . يبأ انثّدح :لاق رمع نب ناميلس انثّدح :لاق يلع نب دّمحم

 «بهو نب هللادبع نع , مشاه نب [ فلأ 00 ] مشاه نع . قاحسإ نبا

 7141517 :لامعلا زنك يف يدنهلا يقّملاو ١88/4, :دئاوزلاعمجم هل

 ١١( تاقثلا ىف ناّبح نبا هركذ :8/10٠.

 عم 474/7 :ةّوبنلا لئالد يف يقهيبلاو ,191 مقرب دل نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [85]

 نب مشاه نع نيقيرطب ريسي فالتخا عم 584/7 : ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هاورو , ظفللا يف فالتخا

 . مشاه

 ,ةشئاع نع بابلا يفو : لاقو رخآ دانسإب هوحن ئور ؛ ا :لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلاو

 . مهريغو ثراحلا نب سنأو ,يلهابلا ةمامأ يبأو ؛ثراحلا تنب لضفلا م 1 «سشحج تني بنتيزو



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
 5>--777--- مرح

 لخدي ال :لاقف يتيب- مّلسو هيلع هللا ئَلص هللا لوسر ٌّيلع لخد : تلاق ةملس أ نع

 يكبي نيزح وه اذإف « يلع نب نيسح هدنع اذإف . تلخدف هتوص تعمسف :تلاق !ًدحأ يلع

 ؟هللا لوسر اي كلام :تلقف

 ؟هلتقي نمو :تلقف .يدعب اذه لتفت يّتمُأ نأ - مالسلا هيلع - ليربج ينربخأ :لاق

 . هنولتقي ةردملا هذه لهأ :لاقف ,ةردم لوانتف

 لوألادبع تقولا وبأ انربخأ :لاق يدادغبلا فرشم نب تباث دعس وبأ انربخأ- [4]

 يدووادلا دّمحم نب نامحرلادبع نسحلا وبأ انربخأ :لاق يزجسلا بيعش نب ئسيع نبا
 قاحسإ وبأ انربخأ :لاق يسخرسلا ةيومح نب دمحأ نب هللادبع دّمحم وبأ انربخأ :لاق

 اتربخأ :لاق قاّررلادبع انربخأ :لاق ديمح نيب دبع انثّدح :لاق يشاشلا ميرخ نب ميهاربإ

 :لاق هيبأ نع دنه ىبأ نب ديعس نب هللادبع

 . جردي نيسح ءاجف . يتيب ىف ًامئان  مّلسو هيلع هللا ئَّلص- يبنلا ناك: ةملس ّمأ تلاق

 . هظقويف لخدي نأ ةفاخم هتكسمأف بابلا ئلع ٌثدعقف :تلاق

 هللا لوسر بيحن تعمسف : تلاق , هنطب ئلع دعقف لخدف ٌبدف , يتيب يف ُتلفغ مث : تلاق

 !هب تملع ام هللا لوسر اي هللاو :تلقف تئجف  مّلسو هيلع هللا ئَلص-
 ؟هّبحتأ :يل لاقف ,دعاق ينطب ئلع وهو  مالسلا هيلع ليربج ينءامج امنإ :لاقف

 :لاق . ئلب : تلقف :لاق ؟اهب لتقُي يتلا ةيرتلا كير الأ , هلتقتس َكّمأّنإ :لاق . معن : تلقق
 :تلاق ,ةبرتلا هذهب يناتأف هحانجب برضف

 .5؟7 مقرب لل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ ] 5١[
 ٍرنسب ديمسح نب دبع هاور :لاقو ,01/7 مقر :- بقانملا باتك  ةداسلا فاحتا يف يريصوبلا ءاورو
 .ٌّكشلا ئلع ةملسَّما وأ ةثئاع نع ًارصتخم لينح نب دمحأو : حيحص

 6955 مقر ةيلاعلا بلاطملا يف رجح نبا هركذ هانعمبو

 8غ ءالبو برك ضرأب تاربعلا ليتق هتناحبر ئلع ُهَ مركألا يبنلا ءاكبل ةيكاحلا تاياورلا هذه نإ : لوقأ
 يف مكلو) ئيلاعت هللا لاقو هيي هتريسب جتحي نم دنع تيملا ئلع دادحلاو حونلاو ءاكبلا زاوج ئلع لدت
 .(ةنسح ةوسسأ هللا لوسر



 |! يدعب كلتقي نم يرعش تيل اي :لوقيو يكبي وهو ءارمح ةبرت هدب يف اذإو

 مساقلاوبأ انربخأ :لاق [ب- 50] يساينابلا نب ناميلس نساحملا وبأ انابنأ_- [ 7

 :لاق ةذير نبا ركبوبأ انربخأ :اولاق ةزاجإ هريغو دادحلا يلع وبأ انربخأ :لاق ظفاحلا

 نب ةدابع ىنثدح :لاق لبنح نب دمحأ نب هللادبع انثّدح :لاق دمحأ نب ناميلس انثّدح

 ,ةملس نب قيقش لئاو يبأ نع ,شمعألا نع ؛تباث نب ورمع انئّدح : لاق يدسألا دايز
 ترسو ديل هللا لسا ىتللا دي نيل نايقلو قيس رويس اك تاق يلع ع
 ئلإ هديب أموأو ؛كدعب نم اذه كنبا لتقت كّتمُأ نإ دّمحم اي :لاقف ليربج لزنف . يتيب ىف
 ,هردص ىلإ هّمضو- مّلسو هيلع هللا ئَّلص- هللا لوسر ئكبف . نيسحلا

 - هللا لوسر اهّمشف ءةبرتلا هذه كدنع ةعيدو : مّلسو هيلع هللا ئَّلص- هللا لوسر لاق مث
 1 .ءالبو برك حير :لاقو  مّلسو هيلع هللا ىلص

 ًامد ةبرتلا هذه تلّوحت اذإ !ةملس مآ اي مّلسو هيلع هللا ئّلص هللا لوسر لاقو :لاق

 . لتق دق ينبا نأ يملعاف

 اموي نإ :لوقتو ينعت موي لك اهيلإ رظنت تلعج مث .ةروراق يف ةملس مَ اهتلعجف :لاق
 .ٌميظع ٌمويل امد نيلّوحت

 - يبنلا مالسلا هيلع  رطقلا كلم رابخإ ثيدح ناّبح نبا متاح وبأ ركذ دقو :تلق

 ميساقتلا ئلع حيحصلا دنسملا يف  مالسلا هيلع نيسحلا لتقب  مّلسو هيلع هللا ئّلص

 .«10هنع هللا يضر كلام نب سنأ ئلإ هعفرو عاونألاو

 ] ]1١مقر :ريبكلا مجعملا يف يتاربطلا ظفاحلاو ,177 مقرب يل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ /58137.

 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا يتاربطلا نعو ؛4؟97 : بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا امهنع هاورو 189/6.

 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ءاورو ١8/7 امك لاقو "41/7 :بيذهتلا بيذهت يف رجح نباو .نيقيرطب ؛

 .لامكلا بيذهت يف

 ثراسحلا نب سنأو ةمامأ يبأو ,ثراحلا تنب لضفلا ّمأو ,شحج تنب بنيزو .ةشئاع نع بابلا يفو

 . مهريغو

 )١( مقر يأ- اذه دمي ينآلا ثيدحلا وهو 11-.



 مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت 3

 ريغ ةاره نم انيلإ هباتك ىف لضفلا يبأ نب دّمحم نبّرعملادبع حوروبأ هب انربخأ-[97]
 مكاحلا انربخأ : لاق يناجرجلا سابعلا يبأ نب دعس يبأ نب ميمت مساقلا وبأ انربخأ : لاق ةّرم

 , نوراه نب دمحأ نب دّمحم نسحلا بأ ان ربخأ: لاق يئاّحبلا يلع نب دّمحم نب لع نسحلا و بأ

 نايفس نب [فلأ_01] نسحلا انربخأ : لاق يتسبلا نابح نب دّمحم متاح وبأ انربخأ : لاق

 :تباث انثّدح :لاق ناذاز نب ةرامع انثّدح : لاق خورف نب نابيش انثّدح :لاق

 - مّلسو هيلع هللا ئَلَص- يبنلا روزي نأ هّير رطقلا كلم نذأتسا :لاق كلام نب سنأ نع
 ال بابلا انيلع يظفحا : مآ ةيلع لل نيس يبا لاقق“ ةملس لأ موي نق اكف دل حذأف

 ادحأ لخدي

 لعجف , لخدف بابلا حتفف محتقاف رفطف يلع نب نيسحلا لخد ذإ بابلا ئلع يه انيبق

 همّدلتي - مّلسو هيلع هللا ئَّلص- يبنلا لعجو  مّلسو هيلع هللا ئَّلص- يبنلا رهظ ئلع بئّوتي
 . معن :لاق ؟هّيحتأ :كلملا هل لاقف  هلّبقيو

 ضبقف . معن :لاق ؟ هيف لئقُي يذلا ناكملا كتيرأ تئش نإ ؛ هلتقتس كّتمأ نإ امأ :لاق

 ةملس ّمأ هتذخأف ,رمحأ بارت وأ ٍةلهسب هءاجف .هاّيِإ هارأف هيف لتُق يذلا ناكملا نم ًٌةضبق

 .31/019 مقر 115/4 :ناّبح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا ,؟١5114 : نآمضلا دروم [37 ]

 مقر :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلاو مقرب هك نيحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأو

 ما

 .نسح هدانسإ :هققحم لاقو 107 مقر 5 :هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأ هجرخأو

 ,الوالو مقر :ةداسلا فاحتا يف يريصوبلا امهنع هاورو

 ىف ىعفايلاو 159/4 : ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا دمحأ نع هاورو ,170و 7417/5 :دمحأ دنسم يفو

 00 .85/6 :يلاوعلا موجنلا طمس يف يماصعلاو . 7/١ :نانجلا ةآرم

 . ىلعي وبأو دمحأ ءاور :لاقو :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا هاورو

 ,سنأ نع نيقيرطب 197/7 :ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلاو .157 :نيبقعلا رئاخذ ىف يربطلا ٌبحملا هاورو

 3“ ا :صئاصخلا يف يطويسلاو

 51/74 مقر 17//101 : لاّمعلا زنك يف يدنهلا يقّتملا هنعو ؛141 مقر : ةوبنلا لئالد يف ميعن وبأو

 . يوغبلا نع ١١6 ص : قعاوصلا يف رجح نباو .4 ١1/7 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلا هاورو



 تك 2 ميدعلا نبأ

 . اهيوث يف هتلعجف
 . ءاليرك اهنإ : لوقن انك : تباث لاق

 نب دّمحم هللادبع وبأ انربخأ: لاق نيس نب ناميلس نب ينغلادبع مساقلاوبأ انربخأ-[91]

 :لاق- يل ةزاجإ- ءارفلا نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ انربخأ : لاق يحاترألا دماح نب دمحأ

 نب رمع صفح يبأ ةالوم ةجيدخ قفوملا ّتسو .لابحلا ديعس ني ميهاربإ قاحسإ وبأ انابنأ
 يسوسرطلا دمحأ نب راّبجلا دبع مساقلا وبأ انربخأ: قاحسإ وبأ لاق . ةطبارملا ميهاربإ نب دّمحم

 - هيلع ةءارق  رادنب نب نيسحلا نب نسحلا ركبوبأ انربخأ : لاق  عمسأ انأو هيلع ةءارق -

 انأو ينذألا رادنب نب نيسحلا نب ّيلع نب دمحأ نب ئيحي مساقلا يبأ ئلعأرق: ةجيدخ تلاقو

 سابعلا وبأ انث دح :الاق نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ يضاقلا يّدج ينربخأ : لاق عمسأ ة دهاش

 ءاجر نب هللادبع انثّدح :لاق يئاربزكلا انثّدح :لاق .بيدألا لضفلا نب دّمحم نب دومحم

 ,تباث نع «ناذاز نب ةرامع انثّدح :لاق

 موي كلذو  مّلسو هيلع هللا ئَّلص- هللا لوسر روزي نأ نذأتسا رطملا كلم ّنأ :سنأ نع

 ! جرخي ئتح دحأ انيلع لخدي ال نأ ر ظنا: مّلسو هيلع هللا ص يبنلا يل لاقف . ةملس مَ

 وهو مّلسو هيلع هللا ئَلص هللا لوسر رهظ ئلع بشي ةّرم لعجف لخدف نيسحلا ءاجف
 كتيرأ تئش نإو . هلتقتس كّتمُأ نإ امأ: :لاق . معن : لاق ؟ هّيحتأ : كلملا هل لاقف  هّمئليو هلّبقي

 .ءارمح ةبرت اذإف هَّقك ضبقف ؟ هيف لتقي يذلا ناكملا

 :لاق . كلام نب ناسغ انثّدح :لاق يناربزكلا انئّدح :لاق دومحم انئّدح :لاقو-[44]

 .هلثمب  مّلسو هيلع هللا ئَّلص- يبنلا نع ,سنأ نع ,تباث نع ؛ناذاُر نب ةرامع انثّدح

 يلع وبأ انابنأ :لاق , ظفاحلا مساقلا وبأ انربخأ :لاق يضاقلا رصن وبأ انابنأ- [40]

 فشك يف امك اّربلاو .لبنح نب دمحأ نع //077 مقرب ةداسلا فاحتا يف يريصوبلا دانسالا اذهب هاور [ 1 ]

 7747 مقر : لهل نيسحلا بقانم باب راتسألا

 . ميعن يبأو يقهيبلا نع 110/7 :ئربكلا صئاصخلا يف يطويسلا هاور

 5 .119 مقرب ٍةّع نيسحلا مامإلا ةمجرت ىف ركاسع نبا هجرخأ [ 16 ]



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 انثّدح :لاق دمحأ نب ناميلس انربخأ :لاق هذير نبا ركبوبأ انربخأ :اولاق . ةعامجو دادحلا

 يلع انثّدح : لاق يزورملا ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ انئٌدح : لاق يزارلا ديعس نب ٌيلع

 .بلاغ وبأ انثّدح :لاق يبأ ىنّتدح :لاق دقاو نب نسحلا نبا

 -يبصلا اذه اوُكبُ ال : هئاسنل- مّلسو هيلع هللا ئَّلص- هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ يبأ نع

 هيلع هللا ئَّلص- هللا لوسر لخدف . ليربج لزنف ةملس ّمَأ موي ناكف :لاق  ًانيسح ينعي

 ئلإ رظن اّملف نيسحلا ءاجفا ّيلع لخدي ًادحأ يعدت ال :ةملس مأل لاقو لخادلا- مّلسو

 هتلضتحاف ةملس مَأ هتذخأف . لخدي نأ دارأ تيبلا يف  مّلسو هيلع هللا ئّلص  يبنلا

 سلج تح لخدق , هنع تلح ءاكبلا يف ٌدتشا ملف « هتكستو هيغانت [ب-07] تلعجو

 نأ: مّلسو هيلع هللا ئَّلص- يبنلل ليربج لاقف .- مّلسو هيلع هللا ئَلص- هللا لوسر رجح يف
 :لاق ! ؟ يب نونمؤم مهو هنولتقي : مّلسو هيلع هللا ئّلص- يبنلا لاقف ! اذه كنبا لتقتس كنس

 . اذكو اذك ناكمي :لاقف ةبرت ليربج لوانتف . هنولتقي معن

 .ًامومهم لابلا فساك ًائيسح نضتحا دق [ مّلسو هيلع هللا ئّلص] هللا لوسر جرخف
 هيلع يبصلا لوخد نم بضغ هنأ ةملس أ تنظف

 ال نأ ينترمأو , يبّصلا اذه اوكَبُت ال انل تلق كّنِإ ! ءادفلا كل تلعج ! هللا ّيبن اي: تلاقف

 مهو هباحصأ ئلإ جرخف ءاهيلع دري ملف ,هنع ٌثيَلخف ءاجف .كيلع لخدي ًادحأ عدأ
 .اذه نولتقي يتتمَأّنِإ : مهل لاقف . سولج

 مهو هئولتقي !هللا يبن اي :الاقف ,هيلع موقلا أرجأ اناكو رمعو ركبوبأ موقلا يفو

 .اهاّيِإ مهارأف هتيرت هذه معن ؛ لاق ! ؟ نونمؤم

 .87//259 : قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا هدروأو ٍ

 : ءالبنلا مالعأ ريس يفو «يناربطلا نع ١١ص :- ه١1 ةنس ثداوح  مالسإلا خيرات يف يبهذلا ةأورو
 . نسح هدانسإ :لاقو 6/7

 :لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلا هيلا راشأو . يناربطلا نع 141/5 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلاو
 ا



 [ هتداهشب مالسلاهيلع نينمؤملاريمأ رابخإ]
 وبأ انثّدح : لاق زيزعلادبع نب ّيلع انثّدح : لاق دمحأ نب ناميلس انربخأ :لاقو- [47]

 .ساّبعلا نب راّبجلادبع انثّدح :لاق ميعن

 ال ةباصع يف لجر اذه دلو نم لتقي :لاقف ءبعك ئلع يلع ّرم :لاق ينهّدلا رامع نع

 اباياذه:اولاقق ٌنسحرمف ,مّلسو هيلع هللائأص_دّمحم ئلعاو درب ئتح مهلويخ قرع في
 .ال :لاق ؟قاحسإ

 .معن :لاق ؟اذه اولاقف نيسح ٌرمف

 انثّدح : لاق يرصبلا رامتلا دّمحم نب دّمحم انئّدح :لاق ناميلس انثّدحو :لاق- [91/]

 180١. مقر :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هجرخأ [17]

 14١. مقرب ْْيْط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ هقيرط نمو
 . يناربطلا نع 60 :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو ,191/4 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ءاورو

 .974 مقرب تاقبطلا نم يل نيسحلا مامإلا ةمجرت يف دعس نبأ ءاورو

 رجح نياو 4٠١/1: :لامكلا بيذهت يف ّيزملا ظفاحلاو ,؟5-/7 :ءالبتلا مالعأ ريس يف يبهذلا ءاورو

 .؟10/-4/ 5 :هبيذهت يف

 .1831/ مقر : ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هجرخأ [917/]

 ,787 مقرب قشمد خيرات نم ةقْع نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هقيرط نمو
 .5915/0 :دخيرات يف يربطلا ريرج نباو 741/5 :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هاورو

 .50/4 :ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا

 1178/17 :روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم



 مالحلاةيلغ نيسحلا مامالا ةطجوت: . مول

 ءالعلا نع : نامحّرلا دبع نب نيصح نع  ريثك نب ناميلس انثٌّدح : لاق يدبعلا ريثك نب دّمحم
 , هيبأ نع :ةشئاع يبأ نبا

 تضكر اهتلخد اذإ تنكف , يبن نبا ءالبركب لتقي هنأ عمسن اّنك:لاق تولاجلا سأر نع

 .يتئيه ئلع كلذ دعب ريسأ تلعج نيسح لتق اًملف [ فلأ_ 01/] اهنع زوجأ ىتح يسرف

 وبأ انربخأ :لاق مساقلا وبأ ظفاحلا انربخأ :لاق يساينابلا نب ناميلس انأبنأ- [4]

 مساقلا وبأ انربخأ : لاق يلع نب دمصلادبع مئانغلا وبأ انربخأ :لاق نسحلا نب دمحأ بلاغ

 نب دّمحم ينثّدح :لاق يوغبلا دّمحم نب هللادبع انربخأ : لاق قاحسإ نب دّمحم نب هللاديبع

 , ةفيحج يبأ نب نوع عمس : ساّبعلا نب راّبجلادبع نع نايفس انئّدح :لاق طاّيخلا نوميم
 ينولد : لاق ينادمهلا راحص نب كلام اناتأف , يلدجلا هللادبع يبأر اد دنع سولجلااّنِإ: لاق

 ئلإ فنخم وبأ انثعب ذإ ركذتأ : لاقف ءاج ذإ , ئجيف هيلا لسرن الأ : انلق : لاق ءنالف لزنم ئلع

 :لاقف تارفلا"ىطاشب وهو نينمؤملا ريمأ
 , مهنولتقيف ناكملا اذهب رمي مّلسو هيلع هللا ئأص هللا لوسر لآ نم بكر انهاه نلحيل

 . مكنم مهل ليوو مهنم مكل ليوف
 انربخأ :لاق نامحرلادبع نب ٌيلع بلاط وبأ انربخأ : لاق مساقلا وبأ ظفاحلا لاق- [44]

 يبارعألا نبا ديعس وبأ انربخأ :لاق ساّحنلا نبا دّمحم وبأ انربخأ :لاق يعلخلا نسحلا وبأ

 انثّدح :لاق ساّحنلا يدسألا مشاه نب دّمحم نب ّيلع نب نسحلا يلع وبأ انثّدح :لاق

 . قاحسإ يبأ نع. شمعألا نع, ينامحلا ديمحلادبع انئّدح : لاق يسفانطلا دقأو نب روصنم

 ّمئ اهكرفف رعب ذخأ لم رحلا راجشأ نيب البركب يلع عم انأ انيب : لاق يبضلا (7١ريَدُك نع

 .7375 مقر :ركاسع نبال ِاليْنَط نيسحلا مامإلا ةمجرت [18]

 ,154 مقرب ئملس نب ةمئره نع هريظن يتأيسو ,174 :قشمد خيرات نم ٍةهْط نيسحلا مامإلا ةمجرت [14]
 . كانه تاجيرختلا رظاف

 هنع ئور , هتبحص يف فلتخي يبضلا ريدك وهف  هرخآ يف ءارو اهيلت يتلأ لادلا حتفو فاكلا مضي ريدك )١(

 134/1 ؛الوكام نبال لامكالا , قاحسإ وبأ
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 .باسح ريغب ةّنجلا نولخدي ًاموق عضوملا اذه نم هللا ٌنئعبيل :لاق ّمث ءاهّمش
 يقابلادبع نب دّمحم ركب يبأ نع .هباتك يف لابسلا نب رهزأ نب دمحأ انأبنأ- ]٠٠١[

 انربخأ :لاق هيويح نبا رمع وبأ انربخأ :لاق يرهوجلا دّمحم وبأ انربخأ :لاق يراصنألا

 :لاق دعس نب دّمحم انربخأ : لاق مهفلا نب نيسحلا [ ب-61/] انثّدح : لاق . فورعم نب دمحأ

 . ئىناه نب ئناه نع , قاحسإ يبأ نع ,ليئارسإ انربخأ :لاق ئسوم نب هلاديبع انريخأ
 ء اهب لتقُي يتلا ضرألا ةبرت فرعأل يّنإو .التق يلع نب نيسحلا نلتقيل : لاق يلع نع

 .نيرهنلا نم ةبيرق ٍةيرقب لتقُي

 مقر 12277 :باعيتسالا :6 ٠١/7 :لادتعالا نازيم 147٠0, :ىنطقرادلل فلتخملاو فلتؤملا :رظاو ه

 ينغملا ,ّدا نب ةبض ئلإ ةبسن هدحوم هدشو داض حتفب : يبضلاو 1456 مقر 411/4 :ةباغلا دسأ 7

 .163 :لاجرلا ءامسأ طبض ىف

 ]٠٠١[ مقر : دعس نبال ئربكلا تاقبطلا نم لم نيسحلا مامإلا ةمجرت 570

 :فّنصملا يف هبيش يبأ نباو ؛1874 مقر 7//110 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هجرخأو ١8/41

 مقر 7 :لامعلا زنك يف يدنهلا يقّتملا هنعو .[ 19717] مقر 0300-7

 ص :-ه١1 ةنس تداوح - مالسإلا خيرات يف يبهذلا هاورو ٠١4. :ءاليسلا مالعأ ريس يفو 160/7

 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلاو 9/١1١ .تاقث هلاجر :لاقو

 يف ثيدح 147 مقر عومجملا نمض هثيدح نم ءزج يف دمحأ نب نامثع كامسلا نب ورمع وبأ هجرخأو)
 .(ئسوم ني هللاديبع نع مالس نب نسحلا نع ب 44 ةقرولا





 ريبزلا نباو رمع نبا «سابع نبا ءاقل]

 [ مالسلا هيلع نيسحلا مامإلاب
 دّمحم نب دمحأ رهاط وبأ ظفاحلا انربخأ : لاق لضفملا نب يلع نسحلاوبأ انأبنأ-[١١٠

 دّمحم وبأ انربخأ : لاق يرسبلا نب دمحأ نب يلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ انربخأ :لاق يفلّسلا

 دمحأ انثٌدح: لاق راّفصلا دّمحم نب ليعامسإ انربخأ: لاق يركّسلا هللادبع نب دّمحم نب هللا دبع

 نب ميهاربإ نع .ةينيع نبا انثدح :لاق قاّررلادبع انثّدح :لاق ,يدامّرلا روصنم نبا

 2« ةرسيم

 مالسلا امهيلع- يلع نب نيسحلا ينراشتسا : لوقي سابع نبا تعمس : لاق سوواط نع

 :لاقق : لاق .كسأر يف يدي ٌتبشنل كب وأ ىب ئرزي نأ الول : تلقف :لاق .ةكمب جورخلاب -

 :ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا ظفاحلاو :؟4' مقرب ظل نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ 1

 باسنأ ىف يرذالبلاو ؛[15111] مقر 51/16 :فّصملا ىف هبيش يبأ نبا ظفاحلاو ,1804 مقر

 011/١. :خيراتلاو ةفرعملا يف يوسبلا نايفس نب بوقعيو ,/ مقر 161/7 :فارشألا

 نباو "53/6 :ءالبنلا مالعأ ريس ىفو ٠١5, ص :- ه١ ةنس ثداوح  مالسالا خبرات يف يبهذلا هاورو

 رئاخذ يف يربطلا ٌبحملاو ,4 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبأو ," 5 :؛بيذهتلا بيذهت يف رجح

 . ةبيش ىبأ نبأ نع 7/717 مقر 777/77 :لاّمعلا زنك ىف يدنهلا يقّتملاو 16١ ص : ئبقعلا

 . حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور :لاقو 1117/5 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا هاورو

 .518 مقر 577 :ىلماحملا يلامأ



0 

 نأ ءاشأ ول ء سابع نبا نم مراحملل ًاميظعت ٌدشأ ًادحأ تيأر امو :سوواط لوقي :لاق

 هللادبعويأ انربخأ :لاق  ٌةزاجإ- دّمحم نب دمصلادبع مساقلا وبأ انربخأ- ]1١7[

 يلع نب دّمحم نب يلع نسحلا وبأ انربخأ : لاق يقهيبلا ركبوبأ ان ربخأ : لاق. هباتك يف ياورفلا

 نب فسوي انثّدح :لاق ينيارفسالإ قاحسإ نب دّمحم نب نسحلا انربخأ :لاق ئرقملا

 راوس نب ةبابش انثّدح :لاق ةبوجنز نب كلملادبع نب دّمحم انثّدح :لاق يضاقلا بوقعي

 :لاق يدسألا ملاس نب ئيحي انثّدح :لاق

 هّجوت دق يلع نب نيسحلا نأ ربخاف ,ةنيدملا مدق رمع نبا ناك :لوقي يبعشلا تعمس

 ؟ديرت نيأ :لاقف ةنيدملا نم ٍثالث وأ نيتليل ةريسم ئلع هقحلف . قارعلا ئلإ [ فلأ- 44]
 . مهتعيبو مهبتك هذه : لاقف , مهتأت ال : لاقف ,بتكو ريماوط هعمو . قارعلا : لاق

 ءاينّدلا دري ملو ةرخآلا راتخاف .ةرخآلاو ايندلا نيب هّيبن رّيخ لجو ّرع هللا ّنِإ :لاقف
 امو !ًادبأ مكنم ٌدحأ اهيلي ال هللاو .- مّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ٌةعضب مكنإو

 مهبتك هذه :لاقو ,ئبأف !اوعجراف .مكل ريخ وه يذلل الإ مكنع لجو ّرع هللا اهفرص
 .مهتعيبو

 .!ليتق نم هللا كعدوتسا : لاقو ءرمع نبا هقنتعاف : لاق

 :لاق- هنع هتياور ىف انل نذأ اميف_ ىضاقلا هللا ةبه نب دّمحم رصنوبأ انربخأ- )*٠١[

 .173/1 :ئريكلا صئاصخلا يف يطويسلا هنعو :87 ١/5 :ةوبنلا لئالد يف يقهبلا هجرخأ [ ] ٠١

 باسنأ ىف ىرذاليلا هاورو .ظفللاو دانسإلاب 187 مقرب ٍةيُظ نيسحلا ةمجرت ىف ركاسع نبا هجرخأو

 0 17 مقر 111/6 : فارشألا

 :بيذهتلا بيذهت ,1937/7 :ءالبنلا مالعأ ريس ,1175 مقر 08/4 :ناّبح نبا حيحص بيترتب ناسحالا

 5784 مقرو دانسالا اذهب 18 مقر : الم نيسحلا بقانم باب :راّربلا دئاوز نع راتسألا فشك 1

 :ئبقعلا رئاخذ 18١1/5 :ديرفلا دقعلا ١7١/8, :ةياهنلاو ةيادبلا 1741 مقر : نآمضلا دروم .رخآ داتسإب

 .59/0/1 :بلاط يبأ نب يلع بقانم يف بلاطملا رهاوج 6

 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا هدروأو ؛؟21 مقر :ركاسع نبال ُةّيْظ نيسحلا مامإلا ةمجرت ]٠١7[
 .نيعم نب ئيحي نع ١70/4 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هاورو 7



 د 60 ها

 :لاق سوواط نبا دّمحم وبأ انربخأ : لاق يقشمدلا نسحلا نب ّيلع مساقلا وبأ ظفاحلا انربخأ

 يزملا دمحأ نب فوع نب دّمحم نسحلا بأ انربخأ :لاق ءالعلا يبأ نبا مساقلا وبأ انربخأ

 .ح . يلع نب نسحلا مساقلا وبأ انربخأ : لاق

 ةزمح نب دّمحم نب ةزمح نب دّمحم هللادبع وبأ انربخأ : لاق ءالعلا يبأ نبا انربخأو : لاق

 :لاق ءانيم نب ديعس نع ناميلس : ينارحلا :لاقو نايح نب ميلس انئّدح :لاق يتارحلا

 ول هللاو !هردق نيسح لجع !هردق نيسح لجع :لوقي ,2")ورمع نب هللادبع تعمس

 يمشاهلا تيأر اذاف , متُخ مشاه ينببو , حتُق مشاه ينبب . ينبلغي نأ الإ جرخيل ناك ام هتكردأ

 .!(97نامزلا بهذ دقف كلم دق

 ينبأ .ئيحي هللادبع يبأو . دمحأ بلاغ يبأ نع دّمحم نب رمع صفح وبأ انأبنا- ]٠١4[

 نامحرلادبع نب دّمحم انربخأ :لاق ةملسملا نبأ رفعج وبأ انربخأ :الاق ءانبلا نبا نسحلا

 يّمع ينثدح :لاق راكب نب ريبزلا انثّدح :لاق ناميلس نب دمحأ انربخأ :لاق « سابعلا نبا

 :لوقي يناغصلا فسوي نب ماشه [ ب_58] عمس نم ينربخأ :لاق هللادبع نب بعصم

 نب هللادبعل : لوقي هتعمس : لاق يلع نب نيسحلا نع ثّدحي الجر تعمسو : لاق . رمعم نع

 لهأ نم : لاق وأ- ةفوكلا لهأ نم قاتعلاو قالطلاب يل نوفلحي ًافلأ نيعبرأ ةعيب ينتتأ : ريبزلا

 !كاخأ اوجرخأو كابأ اولتق موق ئلإ جرختأ :ريبزلا نب هّللادبع هل لاقف . قارعلا

 .ةقث وه :لاقف ؟لجرلا نع ًارمعم تلأسف : فسوي نب ماشه لاق

 . اذه لاق يذلا وه سابعلا نب هللادبع نأ سانلا ضعب معزو : ىّمع لاق

 دعس وبأ انربخأ :لاق يمشاهلا لضفلا نب بلّطملادبع مشاه وبأ انربخأ- ]1١6[

 .رمع نب هّللادبع : روظنم نباو ركاسع نبا ظفل يفو .«س» يفو لصألا يف اذك )١(
 .(نوكرشملا هرك ولو هرون متم هّللاو) نيبمشاهلا نم ةعامج كلم هلوق نهو يف ئغك (1)

 .ًاظفلو ًاداتسا 59 مقرب يل نيسحلا ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [ | ٠١4

 نايفس نب بوقعيو ١71/4, :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نياو ١ : نيقعلا رئاخذ يف يريطلا ّبحملا هاورو

 .بلاغ نب رشب نع بيرق ظفلو رخآ دانسإب 7 :خيراتلاو ةفرعملا يف يوسفلا

 ]٠١١[ مقربو , ظفللاو دانسالاب 101 مقرب هخيرات نم ٍةّي نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا ءاود 5015 -<



 50 سس رج مالّسلاديلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 يضاقلا بيعش نب فسوي حجنلا وبأ انربخأ : لاق يناعمسلا روصنم نب دّمحم نب ميركلادبع

 يسرافلا دّمحم نب نامحرلادبع انربخأ :لاق يدنرلا هللا ةبه نب مئانغلا وبأ انربخأ :لاق

 ئيحي نب دّمحم نب نسحلا دّمحم وبأ انربخأ :لاق عيبلا هللادبع نب دّمحم انربخأ :لاق

 :لاق راكب نب ريبزلا ينثّدح :لاق نيسحلا نبا ئيحي يّدج ينثدح :لاق يليقعلا يولعلا
 .قحاسم نب لفون نب كلملادبع ينّتدح :لاق فنخم يبأ نع ,ةلاضف نب دّمحم ينثدح

 دمتعي , نيلجر نيب يشميل هّنِإو يلع نب نيسحلا تيأرل هللاو : لاق يربقملا ديعس يبأ نع
 مل اديط هللا لس ه1 لوببر جسم لحم نكح ير جم اذه ناو الرع انه يلع
 :ًالثكتم لوقي وهو

 ًاديزي ٌتيعُدالو ًاريغمُت 2 حبُصلا تلف يف َماوَسلا ُترَعَد ال

 ًاديحا نأ يتئدصري ايانملاو  ًاميض توملا ةفاخم ئطعأ موي

 قحل ئتح جرخ نأ ثبل امف . جرخي ئتح ًاليلق الإ ثبلي ال هنأ كلذ دنع تملعف :لاق

 ,ةكمب

 :لاق كاّحضلا نب دّمحم نع راكي نب ريبز نع هداتسإب

 يناثلا دانسالا اذهبو ...ترعذال :لاق دجسملا بابي ّرم اًملف , قارعلا ئلإ ةكم نم يلع نب نيسحلا جرخ

 ١17/8 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هاور

 ,751 :صاوخلا ةركذت ىف يزوجلا نبا طبسو ١14 مقر 107/7 :فارشألا باسنأ يف يرذالبلا ءاورو

 ,ريخأتلا ماسق ةئيدملاب ديزيل ةعيبلاب نيسحلا بلوطو : لاق 04/7 :بهذلا جورم يف يدوعسملا هدروأو

 .نيحيبلا ركذو ...لوقيو هيلاوم نيب ىداهتي جرو
 .دنسلا فذحي هركذ 17١/١ :يمزراوخلا لتقم ؛177/1 : قشمد خيرات رصتخم

 30/4 :لماكلا ,؟ 45/0 :يربطلا خيوات



 جورخلا ىلع مزعي مالسلا هيلع نيسحلا]

 [ دعس نب دمحم ةياورب  هنوهني ةعامجو

 يقابلادبع نب دّمحم ركيوبأ انربخأ :لاق لايسلا نب رهزأ نب دمحأ انأبنأ- ]٠١1[
 نب دّمحم انربخأ :لاق دهاشلا يلع نب نسحلا اتربخأ : لاق هباتك يف [ فلأ04] يراصنألا

 انثّدح :لاق هيقفلا مهف نب نيسحلا انثّدح :لاق فورعم نب دمحأ انربخأ : لاق زازخلا سابعلا

 نب هللادبع ينث دح :لاق بئذ يبأ نبا انئّدح : لاق رمع نب دّمحم انربخأ : لاق دعس نب دّمحم

 . لضفلا ٌمأ ئلوم ريمع
 . هيبأ نع يلع نب رمع نب دّمحم نب هللادبع انربخأو : لاق

 . هيبأ نع يدعسلا رانيد نب دعس نب ئبحي انريخأو :لاق
 . نيسح نب ّيلع نع يدعسلا ةرجو يبأ نع دانزلا يبأ نب نامحرلادبع ينئدحو :لاق
 .ينّئدح دق ًاضيأ ءالؤه ريغو :لاق

 نع .رجاهملا يبأ نب ليعامسإ نب ئيحي نع دّمحم نب يلع انربخأو : دعس نب دّمحم لاق.
 . هيبأ

 ٠١1 [ مقر :دعس نبال تاقبطلا نم اليل نيسحلا مامالا ةمجرت 787

 مالعا ريس يف يبهذلاو 186 مقرب ل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلا ًاضيأ دعس نبا نع هاورو

 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلاو 117/5 :ءالبنلا ١5/7  .4١8:ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو

  8لل نيسحلا مامإلا ةمجرت يف مهلك ,181 153/1 : قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نباوو .



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .هريغو ينادمهلا ريشب نب دّمحم نع . يدماغلا ئيحي نب طول نعو

 .ريمع نب كلملادبع نع , جاجحلا نب دّمحم نعو

 . هيبأ نع قاحسإ يبأ نب سنوي نع ئسيع نب نوراه نعو

 . يبعشلا نع دلاجم نع .ةدئاز ىبأ نب ايركز نب ئيحي نعو

 عماوج ُتبتكف . ةفئاطب ثيدحلا اذه يف ينّئدح دق ًاضيأ ءالؤه ريغو : دعس نبا لاق

 .-هتاكربو هتاولصو هناوضرو هيلع هللا ةمحر  نيسحلا لتقم يف مهثيدح

 نب يلع نب نيسحلا ناك ةيواعم نب ديزيل سانلا نايفس يبأ نب ةيواعم عياب اّمل :اولاق

 .هل عيابي مل نّمم بلاط يبأ

 لك. ةيواعم ةفالخ يف مهبلإ جورخلا ئلإ هنوعدي نيسح ىلإ نوبتكي ةفوكلا لهأ ناكو ..

 ئلإ ءاجو . ئبأف مهعم جرخي نأ هيلإ اوبلطف ةّيفنحلا نب دمحم ئلإ موق مهنم مدقف . ئبأي كلذ
 .انءامد اوطيشيو انب اولكأي نأ نوديري اّمنإ موقلاّنِإ: لاقو . هيلعاوضرعامب هربخأو نيسحلا

 ٌةّرمو مهيلإ ريسي نأ ديري ةّرم .مومهلا نم هيلع وه [ ب 09 | ام ئلع نيسح ماقأف

 . ةماقإلا عمجي

 دقو «قفشم مكيلع يْنِإو . حصان مكل ين ! هللادبع ابأ اي :لاقف يردخلا ديعس وبأ ءاجف

 يّنإف ,جرخت الف .مهيلإ جورخلا ئلإ كنوعدي ةفوكلاب مكتعيش نم موق كبتاك هنأ ينغلب
 مهنم تولب امو « ينوضغبأو ينوّلمو ,مهتضغبأو مهتللم دقل هللاو : ةفوكلاب لوقي كابأ تعمس

 ئلع ربص الو .رمأ مزع الو ,تاّين مهل ام هللاو .بيخألا مهسلاب زاف مهب زاف نمو ؛ًءافو

 1 .فيسلا

 ئلإ هوعدف « نسحلا ةافو دعب نيسحلا ئلإ هعم دعو يرازفلا ةبجن نب بّيسملا مدقو : لاق
 ئلع يخأ هللا يطعي نأ وجرأ يّنِإ :لاقف ,كيخأ يأرو كيأر انملع دق :اولاقو ,ةيواعم علخ

 .نيملاظلا داهج يّبح يف يتّين ئلع ينيطعي نأو ّفكلا هّببح يف تين
 ,ةنتفلل ًادصرم نيسح نوكي نأ نمآ تسل ينإ : ةيواعم ئلإ مكحلا نب ناورم بتكو

 .ًاليوط نيسح نم مكموي ّنظأو



 دقو ,ءافولاب ٌديدجل هدهعو هنيمي 0 ا لا
 دق .تبّبج دق نم قارعلا لهأو .قاقشلا ئلإ كوعد دق ةفوكلا لهأ نم ًاموق ّنأ ٌثئبن

 [ كذكأ يندكت ئتم كنإف , قاثيملا ركذاو ! هللا قت 00000

 يدهي ال تانسحلاو ,ٌريدج يّنع كغلب يذلا ريغب انأو , كباتك يناتأ: نيسحلا هيلإ بتكف
 كرت ىف ًارذع هللا دنع يل ّنظأ امو .ًافالخ كيلع الو ًةيراحم كل تدرأ امو .هللا الإ اهل

 .ةّمألا هذه رمأ كتيالو نم مظعأ ةنتف ( فلأ ٠0 ] ملعأ امو .كداهج

 .ًادسأ الإ هللادبع يبأب انرثأ نإ : ةيواعم لاقف

 نأ ٌتدد وف (ةوزن كسأر يف نأ نَظأل يّنإ هنع هغلب ام ضعب يف ًاضيأ ةيواعم هيلإ بتكو

 . كل اهرفغاف اهكردأ

 :لاق ةبيش نب عفان نع , ءامسأ نب ةيريوج نع . دّمحم نب ىلع انربخأو :لاق- ]٠١7[
 ًاليوط نيسح هّراس مث هب خانأف هلتحار ماطخب ذخأف . مدرلا دنع ةكمب ةيواعم نيسحلا يقل

 !كب خانأف كل ضرع دق لجر لازي ال :ديزي هل لاقف .هتلحار ةيواعم رجزف ,فرصناو
 .©) هلتقيف هغوسي الف يريغ نم اهبلطي هّلعل هعد :لاق

 .لوألا ئلإ ثيدحلا عجر

 ظنا: لاو هنب ءاضإلا اهي ءاصو أف ةنواعم دب كيور اعد: ةرواعم وضح تلو :اولاق

 ىلإ سانلا ٌبحأ هّنإف  مّلسو هيلع هللا ئَّلص- هللا لوسر تنب ةمطاف نب يلع نب نيسح
 هللا هكفكي نأ وجرأ ينإف ءيش نم كي نإف .هرمأ كل حلصي ؛هب قُقراو هّمحر لِصَق .سانلا

 !هاخأ لذخو هابأ لتق نمب

 مقرب ركاسع نبا ظفاحلا هتعو 18 مقرب تاقبطلا نم لكن نيسحلا مامإلا ةمجرت ىف دعس نبا هجرخأ [ ] ٠١

 .108/5 :لامكلا بيذهت يف يّرملاو ؛150/؟ :ءالبنلا مالعأ ريس ىف ىبهذلا ءاورو ,66

 نباو :4123-- :لامكلا بيذهت يف يّرملا ءاور ,هرخآ ىلإ .. ةيواعم رضح الو :اولاق) :هلوق نمو

 .176 ئلإ 1117/8 : ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك

 اا + نآردب نبأ بي ذهت .118/5 :ءالبنلا مالعا ريس (1)



 4 مالّسلاةيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 عم ديزي بتكف ,ديزيل سانلا عيابو ,نيّتس ةنس بجر نم فصنلا ةليل ةيواعم يفوتو

 - نايفس يبأ نب ةبتع نب ديلولا ئلإ- ئفوأ نب رماع_ يرماعلا سوأ نب ورمع نب هللادبع

 هب أدبت نَم لّوأ نكيلو «شيرق هوجوب ًادباو , مهعيابف سانلا عدا نا :- ةنيدملا ئلع وهو

 . هحالصتساو هب قفرلا هرمأ يف ّىلإ دهع- هللا همحر  نينمؤملا ريمأ نإف . يلع نب نيسحلا

 50 ] ريبزلا نب هللادبعو يلع نب نيسحلا ئلإ- ليللا فصن  هتعاس نم ديلولا ثعبف

 . سانلا عنصي ام رظننو حبصن :الاقف ! ديزيل ةعيبلا ئلإ امهاعدو ةيواعم ةافوب امهربخأف [ ب
 ام هللاو .فرعن يذلا ديزي وه :لوقي وهو ريبزلا نبا هعم جرخو . جرخف نيسحلا بثوو

 .ةءورم الو مزح هل ثدح

 .هسأر نم اهعزنف هتمامعب ذخأو نيسحلا همتشف ؛ نيسحلل ظلغأ ديلولا ناك دقو
 !هلتقأ :هئاسلج ضعب وأ ناورم هل لاقف .ًادسأ الإ هللادبع يبأب انجه نإ : ديلولا لاقف

 . فانم دبع ينب يف نوتضم مدل كلذ نا :لاق

 : ماشه نب ثراحلا نب نامحرلادبع ةنبا ءامسأ هتأرمادل تلاق هلزنم ئلِإ ديلولا راص اًملف

 كابأ ٌبس ناو ! ؟ هّبست نيسح كّبس نإو : تلاق , ينّبسف أدب وه :لاق ! ؟ ًانيسح َتببسأ
 .ال :لاق ! ؟ هابأ بست

 ةعيبلا ئلع اودغف سانلا حبصأو ؛ ةكم ئلإ امهتليل نم ريبزلا نب هللادبعو نيسحلا جرخو
 . هللادبع [ وبأ) لجع : ةمرخم نبرّوسملا لاقف ءادجوُي ملف ريبزلا نباو نيسحلا بلّطو ! ديزيل
 .ةكمب ولخيل قارعلا ئلإ هيجريو هتفلي نآلا ريبزلا نباو

 سبلو , رجحلا ريبزلا نبا مزلو .بلّطملادبع نب سابعلا راد نيسحلا لزنف , ةّكم امدقف
 . ةّيمأ ينب ئلع سانلا ضّرحي لعجو يرفاعملا

 كتعيسش مه :لوقيو !قارعلا مدقي نأ هيلع ريشيو ؛ نيسحلا ئلإ حوريو ودغي ناكو

 . لعفت ال :لوقيو كلذ نع هاهني سابع نب هللادبع ناكف ,كيبأ ةعيشو
 , قارعلا ئلإ ريت الو كسفنب انعّتم ! يمأو يبأ كادف يأ :©') عيطم نب هللادبع هل لاقو

 هل :مظعنملا , 66/٠ : فارشالا ب اسنأ :اهنم , ةريثك رداصم يف ءاج عيطم نب هلادبع عم الي مامإلا ءاقلو )١(



 توب سسسسااااااااا0ا0ا6اا0اويدعلا نب

 .ًاديبعو ًالوخ انذختيل موقلا ءالؤه كلتق نيل هللاوَق

 ءاوبألاب (17ةعيبر يبأ نب شايع نب هللادبعو ءرمع [ فلأ1١] نب هللادبع امهيقلو

 لخدي ام حلاص يف امتلخدف امتعجر الإ هللا امكرٌك ذأ: رمع نبا امهل لاق « ةرمعلا نم نيفرصنم

 ! ناديرت يذلا ناك هيلع قرتفا نإو ءاّدشت مل هيلع سانلا عمتجا نإف ءارظنتو ! سانلا هيف

 نييب هللا هرّيخ- مّلسو هيلع هللا ئّلص- هللا لوسر ّنإف .جرخت ال : نيسحل رمع نبا لاقو
 ئكبو هقنتعاف  ايندلا ينعي  اهلانت الو هنم ةعضب كنأو . ةرخآلا راتخاف ةرخآلاو ايندلا

 .هعّدوو

 هيخأو هيبأ يف ئأر دقل يرمعلو , جورخلاب يلع نب نيسح انبلغ :لوقي رمع نبا ناكف

 نأو ءشاع ام كّرحتي ال نأ هل يغبني ناك ام مهل سانلا نالذخو ةنتفلا نم ئأرو :ةربع

 !! ريخ ةعامجلا ّنإف . سانلا هيف لخد ام حلاص يف لخدي

 هراسكل يّنِإ :لاقف , يتعيشو قارعلا :لاق ؟ةمطاف نباي ديرت نيأ :ساّبع نبا هل لاقو

 ككذأ . مهل ةّلمو ٌةطخس مهكرت ئّتح كاخأ اونعطو كابأ اولتق موق ئلإ جرخت ءاذه كهجول
 .كسفنب ررغت نأ هللا

 يف هللاّقتا: هل تلق دقو جورخلا ئلع يلع نب نيسحلا ينبلغ : يردخلا ديعس وبأ لاقو

 ![(3) كمامإ ئلع جرخت الف .كتيب مزلأو ! كسفن

 :ديرفلا دقع ,541/7  ةرهاقلا ط  مالسالا خبرات 41/4 :لماكلا 5٠, :لاوطلا رابخألا ,77/0 ه

 ناونع ليذ 0/9 :هخيرات يف نودلخ نبا ءانعمب هركذو :بلاطملا رهاوج يف هنعو 74

 .(هلتقمو ةفوكلا ىلإ نيسحلا ريسم)

 ينب ئلإ ةبسن ,ءارلا حتفو يازلا ٌمضب يقرر يموزخملا ةريغملا نب ةعيبر يبأ نب شاّيع نب هللادبع وهد (1)
 ارقصم ,قيرُز
 6 يبنلا نع ىورو .ةشبحلا ضرأب دلو :لاقو 18١/5 :ةباغلا دسأ ىف هل مجرت
 يلع ةفص يف ًاربخ هقيرط نم دروأو ةباحصلا يف يدروابلا هركذ 5/7 :ةباصإلا فرجع نبا لاق

 .ًافوقوم

 .«2#9 يلع يضغبم نم نيقفانملا نم مهبارضأو نامحرلادبع هنباو ديلولا نب دلاخ :مه هّمع ونيو
 ه- ضرألا ئلع هشيج هعرص ثيح ةّرحلا موي ًاريخ ! ديزي همامإ نع يردخلا ديعس وبأ يزوج دقل) (؟)



 مالسلاه يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 هّنإف جرخي ال نأ هللا هت دشانف « للمي هتكردأف نيسحلا جورخ ينغلب : يئيللا دقاو وبأ لاقو

 . عجرأ ال :لاقف . هسفن لتقي امْنِإ .جورخ هجو ريغ يف جرخي

 مهضعب سانلا برضت الو !هللا ّقتا :تلقف ًائيسح تمّلك : هللادبع نب رباج لاقو

 )١(. يئاصعف . متعنص ام متدمح ام هللاوف !ضعبب

 .هل ًاريخ ناكل جرخي مل[ ب-١1] ًانيسح َنأول :بّيسملا نب ديعس لاقو
 جرخي الو قارعلا لهأ فرعي نأ نيسحل يغبني ناك دق : نامحرلادبع نب ةملس وبأ لاقو

 .ريبزلا نبا كلذ ئلع هعّجش نكلو . مهيلإ

 ريبزلا نبا كل لوقيو , قارعلا لهأ بتكب ٌرتغت نأ كاّيِإ :ةمرخم نب روسملا هيلإ بتكو
 نوبرضيبسف هجاح كب مهل تناك نإ مهنإف «مرحلا حربت نأ كاّيِإ ,كورصان مهّنإف مهب قحلا
 .كلذ يف هللا ريختسا :لاقو ًاريخ هازجف «ةدعو ةّوق يف جرختف كوفاوي ئتح لبإلا طابآ

 موزلو ةعاطلاب هرمأتو , عنصي نأ ديري ام هيلع مّظعت نامحرلادبع تنب ةرمع هيلا بتكو

 تعمس اهّنأ ةشئاع ينتّئدحل دهشأ :لوقتو .دعرصم ىلإ قاسي اَمنإ هّنَأ هربختو ! ةعامجلا
 .لباب ضرأب نيسح لتقي :لوقي  مّلسو هيلع هللا ئَّلص- هللا لوسر

 . ئضمو . يعرصم نم ًاذإ يل دب الف : لاق اهباتكأرق املف

 ينراضت محرلا ّنِإ !ّمع نباي :لاقف ماشه نب ثراحلا نب نامحرلادبع نب ركبويأ هاتأو

 .ةرمش ٌءرعش هتيحل اوفتنو هس
 ديعس يبأ بئارق نم ةدحاو ريغ مايأ ةثالث هشيجل ةنيدملا حابأ موي تاضتفملا راكبالا يف نوكي نأ َدبالو
 .( هماحرأو

 نع هحدم يف انتاياور يف درو دقو مالكلا اذه لثم نع ّلَجْي ًارباج ٌنإف !ءارتفاو رباج ئلع لّوقت اذه) (1)

 .تيبلا لهأ انيلإ ًامطقنم ًالجر ناك : هيلي قداصلا
 !؟نايذهلا اذه هيلإ بسني فيكف . يع نينمؤملا ريمأ عم نيفص وه دهش دقو
 نم نيميرألا موي هافاوو ءالبرك ىلإ ةنيدملا نم هدصق . ليل نيسحلا ربق راز نم لّوأ # رباج ناك مث
 . وجل هعرصم

 .«!رباج ئلإ أطخ يوارلا هبسنف نيقفانملا ضعب وأ جراوخلا وأ نييومألا ضعب نع ردص هّلعلو



 ؟كل ةحيصنلا يف كدنع انأ فيك يردأ امو ,كيلع

 قارعلا لهأ عنص ام تيأأر دق :لاق .لقف ٌمِهّتَيالو ٌنشّفتسي نّمم تنأ ام !ركب ايأ اي : لاق
 نأ كدعو دق نم كلتاقيف ءايندلا ديبع مهو مهيلإ ريست نأ ديرت تنأو ,كيخأو كيبأب
 .كسفن يف هللا كرّكذاف ,هرصني نّمم هيلإ ٌبحأ تنأ نم كلذخيو , كرصني

 . نكي رمأ نم هللا يضقي امهمو ١7". تدهتجا دقف ًاريخ مع نباي هللا كازج :لاقف

 . هللادبع ايأ بستحن هللا دنع , هلل اَنإ :ركبوبأ لاقف

 [ فلأ-11] هدشانيو ةفوكلا لهأ هرّدحي اياتك هيلإ بلاط يبأ نب رفعج نب هللادبع بتكو
 . مهيلإ صخشي نأ هللا

 نضام انأ رمأب ينرمأو هللا لوسر اهيف تيأرو .2)ايؤر تيأر يّنِإ : نيسحلا هيلإ بتكف
 .0 يلمع يقالأ ئتح ًادحأ اهب ربخمب تسلو .هل

 كفرصي نأو ,كدشر كمهلي نأ هللا لأسأ يْنِإ :صاعلا نب ديعس نب ورمع هيلإ بتكو

 .كيدري اّمع

 نإف ! قاقشلا نم هللاب كذيعأ يناف , قارعلا ئلإ صوخشلا ئلع تمزتعا دق كّنِ ينغلب
 . ةلصلاو ّربلاو نامألا يدنع كلف , ىلإ لبقأف ًافئاخ تنك

 ايندلا يف ًاريخ تيزجف يتلصو يب ّيلإ كباتكب تدرأ تنك نإ : نيسحلا هيلإ بتكف
 ريخو ,نيملسملا نم يّنإ لاقو ًاحلاص لمعو هللا ئلإ اعد نم ققاشي مل هنِإو .ةرخآلاو
 بجوت ايندلا يف ٌةفاخم هللا لأسنف ءايندلا يف هفخي مل نم هللاب نمؤي ملو , هلل نامأ نامألا

 (؛2بمذنغ ةرخآلا نامآ انل 020 ع 9

 )١( كيأر تدهتجا دقلف :اذكه دعس نبال ئربكلا تاقبطلا هردصم ىف .

 سابع نباو رمع نباو ةّيفنحلا نب دّمحم هوخأ : مهنم . ةعامج ٌءاهنف 0 :ةياغلا دسأ يف ريثثلا نبأ لاق) (؟)

 .(رمأ ام لعاف انأف رمأب ينرمأو مانملا يف هللا لوسر تيأر :لاقف :مهريغو

 :هيفو . بيرق ظفلب حوتفلا يف يفوكلا مثعألا نبا هدروأو 5١1/١ :يمزراوخلل الط نيسحلا لتقم (؛)و (؟)

 ١ !صاعلا نب ديعس هيلإ بتك



 سس -باسب- ( سس مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 هبسحبو , ةكم ئلإ نيسحلا جورخب هربخي سابع نب هللادبع ئلإ ةيواعم نب ديزي بتكو

 ناك نإف «ةيرجتو ةربخ )١( مهنم كدنعو , ةفالخلاب هوّئمف قرشملا اذه لهأ نم لاجر هءاج

 حبشأو عطق دقف اذه لعق

 ! ةقرفلا
 يف يعسلا نع هففكاف , هيلإ روظنملاو كتيب لهأ ريبك تنأو ! ةبارقلا حب

 :شيرق نم ةنيدملاو ةّكمب نم ىلإو هيلإ تايبالا هذهب بتكو

 «9ةبيطل يداغلا بكارلا اهيأ اي
 اهبب رازملا يأن ئلع ًاشيرق غلبا

5 
 دشن تيسبلا لا ءاتقب د فقوتتو

 ُمُكَماِب ًارخف مكموق مّتينع [ب-11]
 ٌدحأ اًهَلْضف ينادُي ال يتلا يه

 مكريغو لضَف مكل اهلضفو

 ِهمِلاعَك اًنَظ وأ لعألىلإ

 ابي ةرعتت ابرككرتي قرتصت نأ

 ْتنَكَس ذِإ برَحلا اوبُّشت كت ال انموق اي

 ٌمكلبق ناك دق نم ُبرَحلا ِتَوَغ دق
 ًاخّدب اوكلهت ال مكموَق اوفصنآأق

 ...مهنم ملع كدتعو :تاقبطلا يف )١(

 .هتيطم : تاقبطلا ىف (1)
 فاضأو حوتفلا يف مثعالا نبا اهّلك تايبألا دروأ (؟)

 وم

 ُمَحَق اهريس يف ةرفاذع ئلع

 ٌمحرلاو هللا نيسح نيبو ينيب

 ٌمَمِدلا دي ئفوت امو هلالا دهع
 هولك ةةن ةاصتخغ قرفتمل أ

 اومِلَع دق سانلا ريخو ٍلوسرلا ٌثنب

 ٌمَسِق اهلَضَف يف مُهَل مُكيوَق نِم

 ٌمظتنيسف ًانايحأ قّدصَي ٌٌوللاو

 ْمَحرلاو نابقسُملا مكاداهت ئلتق
 اوُمِصّتعاو مِلَسلا لابجي اوكيّمو

 ُمَمُألا اهب تداب دقو ٍنورّقلا نم

 «0مَدَقلاَه هب ْثلَو خذت ي ىذَّبدَق

 ,امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا ئلإ باتكلابو اهب اوهجو مث ,تايبألا هذه ىلإ ةنيدملا لهأ رظنف :لاق
 :باوجلا نيسحلا بتكف . ةيواعم نب ديزي باتك هنأ ملع هيف رظن اًملف

 انأو لمعأ اًمم نوئيرب متنأ مكلمع مكلو يلمع يل لقف كوبذك نإوإط ميحرلا نمحرلا هلل مسب

 ,155/؟ :حوتفلا . مالسلاو , 4نرلمعت امم ٌىرب



 رمأل نيسحلا جورخ نوكي ال نأ وجرأل نإ : ساّبع نب هللادبع هيلإ بتكف :لاق
 . ةرئانلا هب ئيفطيو ةفلألا هب هللا عمجي ام ّلك يف هل ةحيصنلا عدأ تسلو , ههركت

 كلهت نأ هللا كدشنأ :لاقو .ًاليوط اليل همّلكف نيسحلا ئلع ساّبع نب هللادبع لخدو

 يقلتو مسوملا يضقني ئتح مقأف ًالعاف دي ال تنك نإو قارعلا يتأت ال ,ةعيضم لاحب ًادغ
 .كيأر ئرت مث ,نوردصي ام ئلع ملعتو سانلا

 . قارعلا ىلإ يضمي نأ اَّلِإ نيسحلا ئبأف ,نيّئس ةنس ةجحلا يذ رشع يف كلذو

 نيب نامثع لتق امك كتانبو كئاسن نيب ًادغ لتقتس كّنظأل يّنِإ هللاو :سابع نبا هل لاقف

 . نوعجار هيلإ اًنإو هلل اًنإف ! نامثع هب داقي يذلا نوكت نأ فاخأل يّنِإ هللاو , هتانبو هئاسن

 يرزي [ فلأ_71] نأ ال ول : ")سابع نبا لاقف ٠ تربك دق خيش كّنِإ :سابعلا ابأ لاقف

 لاخأال نكلو ,ٌتلعفل تمقأ انيصانت اذإ انأ ملعأولو , كسأر يف يدي تبشنل كب وأ يب كلذ

 . يعفان كلذ

 :لاق_ ةكم ينعي يب لحتست نأ ّيلإ ٌبحأ اذكو اذك ناكمب لتقا نأل : نيسحلا هل لاقف

 .هنع يسفنب يلسي يذلا كاذف ريبزلا نبا نيع تررقأ :لاقو سابع نبا ئكبف

 :لاق هآر اًملف .بابلا ئلع ريبزلا نباو بضغم وهو هدنع نم ساّبع نب هللادبع جرخ مث

 .زاجحلاو ككرتيو جرخي هللادبع وبأ اذه ,كنيع تّرق ,تببحأ ام ئتأ دق ! ربيزلا نباي
 يرَّقُصاو يضيبف ّوجلا كلالخ رّمْمَمِب ةّريُق نم كلاي

9 2 
 ()يرقتت نأ تئش هشام ىرقنو

 لتقم يف يمزراوخلا بيطخلاو .718 :صاوخلا ةركذت يف يزوجلا نبا طبس :ًاضيأ تايبألا ركذو <

 .؟44/14 :ئنكلاو يماسالا يف مكاحلا دمحأ وبأو 717/١, : لهل نيسحلا

 نإ عجارف شماهلا يف هرداصم انركذو )٠١1( مقري ةلقتسم ةياور يف سابع نبا نم مالكلا اذه مّدقت )١(

 .تشش دع

 ئلإ بسن امّيرو ؛(ةربقلا) ناويحلا ةايحو 114/١ :لاثمألا عمجم يف هّنصق عجارو ,دبعلا نب ةفرطا تيبلا (؟)

 1 :برعلا ناسل عجار ؛ ةعيبر نب بيلك



 © ربح مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 رشع ةعست مهو بلّطملادبع ينب نم هعم ّفخ نم هيلع مدقف . ةنيدملا ئلِإ نيسح ثعبو

 ًانيسح كردأف ةيفنحلا نب دّمحم مهعبتو , مهئاسنو هتانبو هناوخإ نم نايبصو ءاسنو ًالجر

 .لبقي نأ نيسحلا ئبأف ءاذه هموي يأرب هل سيل جورخلا َّنأ هملعأو , ةّكمب
 ئلع هسفن يف نيسحلا دجو ئّبحا مهنم ًادحأ هعم ثعبي ملف هدلو يلع نب دّمحم سبحف

 ؟ هيف باصأ عضوم نع كدلوب بغرتأ :لاقو .دّمحم

 اندنع مظعأ كتبيصم تناك نإو .كعم نوباصيو باصت نأ يتجاح امو :دّمحم لاقف

 . مهلم

 قارعلا ئلإاهبوتم جرخف . مهيلإ هنوعدي بتكلاو لسرلا نيسحلا ئلإ قارعلا لهأ ثعبو
 ةنس ةّئجحلا يذ رشع يف نينثالا موي كلذو ,ةفوكلا لهأ نم ًاخيش نيّئسو هتيب لهأ يف

- 

 -77] كيلإ هّجوت دق يلع نب نيسحلا ّنإف ءدعب اّمأ :دايز نب هللاديبع ئلإ ناورم بتكف
 دحأاام هللاتو_ مّلسو هيلع هللا ئَلص_- هللا لوسر تنب ةمطافو , ةمطاف نب نيسحلا وهو [ ب

 هاسنت الو ,ءيش هّدسي الام كسفن ئلع جيهت نأ كاّياف ! نيسحلا نم انيلإ ٌبحأ هللا همّلسي

 .كيلع مالسلاو .هركذ عدت الو ةماعلا

 اهلثم يفو نيسحلا كيلإ هّجوت دقف ! دعب اّمأ :صاعلا نب ديعس نب ورمع هيلإ بتكو
 .00ديبعلا قرتست امك قرتسي ًادبع نوكت وأ « قتعت

 هل د6

 : يهو ةفاضا عم مثعألا نبأ هركذو هس

 . يربصاف ًاموي كذخأ نم دبا يرذحت اذامف خفلا عفر دق
 : مظعتملا ,؟4/4 :خيراتلا يف لماكلا ,586/0 :يربطلا خيرات 75 :فارشألا باسنأ رظناو
 7.5 :ءافلخلا خيراتو ١417 : ةمهملا لوصفلا 4/-١7: : ةياهنلاو ةيادبلا ٠ :ٌصاوخلا ةركذت ,”/6
 ال

 هبتك اميف )١١1( ثيدحلا يف هريظن يتأيسو .ديبعلا قرتست امك قرتست وأ ,قتعت اهلثم يفو : تاقبطلا يف (1)
 . دايز نبا ئلا ديزي



 | قدزرفلا عم مالسلا هيلع هئاقل]
 ًاعامس وأ ةزاجإ- يومحلا ةحاور نب نيسحلا نب هللادبع مساقلا وبأ انربخأ- ]1١[

 نب نيسحلا هللادبع وبأ انربخأ : لاق ظفاحلا دمحأ نب دّمحم نب دمحأ رهاط وبأ انربخأ :لاق-

 هللادبع دمحم وبأ انربخأ: لاق- عمسأ انأو هيلع ئرُقو هيلع ٌُتأرق_يرسبلا نبا دمحأ نب ّيلع

 :لاق رافصلا ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ انربخأ : لاق يركسلا هللادبع نب دّمحم نبا

 :لاق- يناعنصلا مامه نبا ينعي قازرلادبع انئّدح :لاق يدامرلا روصنم نب دمحأ انثّدح

 .هيبأ نع قدزرفلا نب ةطبل ينربخأ : لاق ةنييع نبا انربخأ

 . قرد مهيلعو قماليلا مهيلع موقب اذإ ١7 حافصلا تيتأ اًملف .جحلا ديرأ تجرخ :لاق

 يديمحلا ريبزلا نب هللادبع نع 84 مقرب تاقبطلا نم لقط نيسحلا مامإلا ةمجرت يف دعس نبا هجرخأ ]٠١8[
 .5807 مقر :دعس نبا نع هخيرات يف ركاسع نبا هجرخأو , ظفللا يف فالتخا عم .. نايفس نع

 5787/8 : خيرات يف يربطلا ريرج نباو .187/؟ : خيراتلاو ةفرعملا يف يوسبلا نايفس نب بوقعي هاورو

 .هنم بيرق ليوط ظفلب ةطبل نع مكحلا نب ةناوع نع ؛ ماشه نع رخآ دانساب
 .فنخم يبأ نع ١77/4 يفو داتسالا اذهب 4//171 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هاورو

 : لهل نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلاو 1 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا هروأو

 ١88. :ةّمهملا لوصفلا يف ىكلاملا غابصلا نبأو .'" مقر

 ةّكم ئلإ لخادلا ةريس ئلع مرحلا باصنأو نينح نيب عضوم : حافصلاو , حافصلا عمجلاو ,بنجلا : مّفّصلا )١(

 :لاق .قارعلا دصق ئلع مزع اَمل هيل يلع نب نيسحلا قدزرفلا يقل كانهو . شاشُم نم

 قردلاو قماليلا هيلع ١ حافصلا ضرأب نيسحلا تيقل
 .(١5؟/7 :يومحلا توقايلل نادلبلا مجعم)



 مالسلاديلع نيسحلا مامالا ةمجرت 7

 نب نيسحلا :اولاق ؟اذه ام : مهضعبل تلقف يتلحار نع تلزنف : لاق ,ٌنابكر اذإو ٌةعامج اذإو

 تذخأ ئّتح هيلإ يشم مث يتلحار ُتبّيسف :لاق , قارعلا ديري .. امهنع هللا يضر يلع
 ؟ هللادبعوبأ :تلقف  مامزلاب لاق وأ ماطخلاب

 سانلا ئلإ سانلا ٌبحأ تنأ هباوصو تلق :لاق ؟كءارو امف : هللادبع وبأ :لاق

 .هتبجعأ امو اهنم ضعتما دقل هللاوف :لاق ,ءامسلا نم ءاضقلاو ءةّيمأ ينب عم فويسلاو

 هئانفب اذإف [ فلأ 741 قدارسب تررم رفنلا موي ناك اًملف .تيضمو ئضم ّمث :لاق
 ,ورمع نب هللادبعل : لاق ؟ تنأ نمل :تلقف مهنم ّيبص افقب تذخأف : لاق ء سطف دوس نايبص

 نيسحلا يف كلوق ام : تلقف تمّلسف تلخدف : لاق قدارسلا يق : لاق ؟ وه نيأف : تلقف : لاق

 . تجرخف :لاق ! مهحالس هيف كيحي ال : لاق ؟ مالسلا امهيلع_ ىلع نبا

 نم :تلقف :لاق ةريعب ئلع عضوي ناسنا اذإ ةكمو ةفوكلا نيب ءام ئلع انأ انيبف : لاق

 يدي تعفرف : لاق . لتق : لاق ؟ يلع نب نيسحلا لعف ام : تلق :لاق , ةفوكلا نم : لاق ؟ نيأ

 . يب رخسي ناك نإ ورمع نب هللادبعب لعفا مهّللا : تلقف

 :لاق وأ «ئنعملا ريغ ئلإ قدزرفلا بهذ  ةياورلا هذه ريغ يف  ةنييع نب نايفس لاق
 . هل قبس دق ام عم لتقلا هّرضي ال : حالسلا هيف كيحي ال وه امنإ هجولا

 انربخأ : لاق يماودلا يلع نب نسحلا نب هللا ةبه نب نسحلا يلع وبأ انأبنأ- ]٠١4[

 نب دمصلادبع مئانغلا وبأ فيرشلا انربخأ :لاق يومرألا فسوي نب رمع نب دّمحم يضاقلا

 :لاق نومأملا نب لضفلا نب نسحلا نب دّمحم لضفلا وبأ فيرشلا انربخأ : لاق نومأملا نب ٌيلع

 ةديبعوبأ انثٌدح :لاق سنوي نب دّمحم انئٌدح :لاق يرابنألا مساقلا نب دّمحم ركبوبأ انثّدح

 :لاق هيبأ نع قدزرفلا نب ةطبل ينثدح : لاق يميتلا ئنثملا نب رمعم
 هتدصقف .ةفوكلا ديري يلع نب نيسحلا ينيقل قارع تاذب تنك اّملف تججح

 مهفويسو كعم موقلا بولق :تلقف ؟ةرصبلاب كءارو انل تفلخ ام :يل لاقف «هيلع تمّلسف

 :راربالا عيبر يف يرشخمزلا هاورو ريسي فالتخا عم 701/4 :ديرفلا دقعلا يف هّيردبع نبا ةدروأ[9١٠]

 . مارحلا مرحم نم يناثلا موي ينم هل ةيطخ نمض يف ١//77 :لتقملا يف يمزراوخلا هركذو 7



 ! ةّيمأينب عم
 ام هنوطوحي . مهتنسلأ ئلع وغل نيدلاو ءايندلا ديبع سانلا ءقداص كّنأ يف ٌكشأ ام: لاقف

 .نوناّيدلا لق اوطبنتسا اذإف , مهشياعم هب تّرد

 يبأ انثّدح : لاق يرابنالا مساقلا نب دّمحم ركبوبأ انثدح :نومأملا نبا لاقو-[١١١]

 . يعمصأللا انثّدح :لاق ينزاملا نامثع وبأ انثّدح :لاق يرضاغلا ديعس وبأ انثّدح :لاق

 .هتوم دعب مونلا يف يبأ تيأر : لاق [ ب15 ] هيبأ نع , قدزرفلا نب ةطبل نب نيعأ نع

 ؟ كب هللا لعف ام : هل تلقف

 .هيلع يمالسو نيسحلا يدصقب يل رفغ :لاقف

2 





 [ةداهشلا ىلإ هقيرط يف مالسلا هيلع نيسحلا]
 نب دمحأ بلاغوبأ انربخأ : لاق_هيف انل نذأ اميف يزقرادلا صفح وبأ انربخأ-[1١1]

 انربخأ :لاق يسونبالا نبا نيسحلا وبأ انربخأ :لاق  ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ  نسحلا

 .يبطخلا ّيلع نب ليعامسإ انربخأ :لاق قاقدلا ءاقينج نب نامثع نب هللاديبع

 تنب ةمطاف هّمأو هللدبع يبأب ئّتكيو - بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا ريسم ناكوين لاق

 انثا ةفوكلا لهأ نم هل عياب نأ دعب قارعلا ىلإ ةّكم نم مّلسو هيلع هللا ئَّلص هللا لوسر

 نم جرخف , مهيلع مودقلا يف هيلإ اوبتكو ؛بلاط يبأ نب ليقع نب ملسم يدي ئلعأفلأ رشع
 . ةفوكلا ئلإ ًادصاق ةّكم

 هرمأي  قارعلا ئلع هلماع وهو دايز نب هللاديبع ىلإ بتكف هجورخ ديزي غلبو
 ايس نيس مارا ناجل ةايز حبا دوبع نوعا هيرفي رتط نإ ديزادابحو فراس
 لتقف .اولتتقاف كانه دعس نب رمع هيقلف .البرك ئلإ نيسحلا لدعو .صاقو يبأ نبا
 . هلتاق ئلع هللا ةنعلو ءهتاكربو هتمحرو هيلع هللا ناوضر نيسحلا

 .نيّكسو ئدحإ ةنس نم ءاروشاع موي مّرحملا نم رشاعلا مويلا يف هلتق ناكو

 دمحم نب هللا ديبع انربخأ : لاق نومأملا نبا مئانغلا وبأ انربخأ :بلاغوبأ لاقو- ]١17[

 يف روظنم نبا هدروأو , ظفللاو دانسإإلاب ؟04 مقرب لقط نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [| ١1

 . ركاسع نبا نع 47٠ ص :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا هاورو ,11 4/1 : قشمد خيرات رصتخم

 هس :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلاو , ظفللاو دانسالاب 170 مقرب قشمد خيرات ىف ركاسعنبا هجرخأ ]١7[



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت :

 :لاق ريبزلا انثّدح :لاق يّمع ينّئدح :لاق دّمحم نب هللادبع انربخأ : لاق قاحسإ نبا

 . هيبأ نع , كاّحضلا نب دّمحم ينئدح

 دايز نبا ئلإ ديزي بتكف ديزي ةيالول اطخاس ةفوكلا ئلإ يلع نب نيسحلا جرخ :لاق

 هب ئلتبا دقو [ فلأ ٠0 ] ةفوكلا ئلإ راص دق انيسح ّنأ ينغلب دق نإ :قارعلا ئلع هيلاو وهو
 .لاّمعلا نيب نم تنأ هب تيلتباو . نادلبلا نيب نم كدلبو نامزألا نيب نم كنامز

 ُديِبَعلا دبتعي امكًادبَع 2 دوُعَت وأ قّئَعَت اهدنِعو
 . هيلإ هسأرب ثعبو دايز نبا هلتقف

 دمحأ نب ليعامسإ مساقلا وأ انربخأ: لاق-ًانذإبتكملا دمحم نبرمع انربخأ-[| 1

 نبا نيسحلا وبأ انربخأ : لاق يربطلا نبا ركبوبأ انربخأ : لاق  ًاعامس نكي مل نإ ةزاجا-

 يديمحلا ركبوبأ انثّدح :لاق بوقعي انثّدح :لاق رفعج نب هللادبع انربخأ :لاق لضفلا

 « ةئاملاو نيسصخلا دعب ريحب هل لاقي_دسأ ينب نم لجر ينث دح : لاق نايفس ينئّدح :لاق
 .هنم ربكأ لجر قيرطلا يف نكي ملو (!ةّيبلعثلا لهأ نم ناكو

 . ظفللا يف ةدايز عم 1847 مقر ه

 :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو ,1517/9 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا هظفلب يناربطلا نع ءاورو

 نم باصأ ام) :لاقف ليم يلع نب نيسحلا نب يلع هدنع ناكو :ةياور يف يربطلا دازو :فاضأو غ7 ص
 .(ريسي هللا ئلع كلذ نأ اهأربن نأ لبق نم باتك يف الإ مكسفنأ يف الو ضرألا يف ةبيصم
 .7.0/ :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلاو .ًالسرم 8 مقر 10/5 :فارشألا باسنأ يف يرذالبلا هاورو
 ا :بلاطملا رهاوج ىف يتوعابلا هظفلبو ,لوطأ ظفلب . "8/4 :ديرفلا دقملا يف هّيردبع ناو

 0 171 مقرب الغ نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هأور ]1١7[

 - باتكلا ققحم هيلا راشأ امك ءزج ثيدحلا نم طقس هنأ الإ //2/17 :خيراتلاو ةفرعملا يف يوسفلاو

 . شماهلا يف  يرمعلا ءايض مركا روتكدلا
 7١6/8 : ءالبنلا مالعأ ريس يفو ,مالسا خيرات يف يبهذلا ظفاحلا هاورو

 نب نادود نب ةبلعت ئلإ ةبوسنم : يركبلا لاق . قوقشلا دعب ةفوكلا نم يحلا :لزانم نم هلّوأ حتف ةيبلعتلا )١(
 .اهرفتحا نم لَّوأ وهو ,دسأ

 . مارحلا ةّجح يذ نم نيرشعلاو يناثلا موي هب ةّيْط نيسحلا مامإلا درو :ليق



 .تعفيأ دق مالغ :لاق ؟ يلع نب نيسح مكب ٌرم نيح تنك نم لثم : تلقف
 هللا ئَلص_ هللا لوسر تنب نبا يأ :لاق ريهز هل لاقي يّنم ربكأ ناك يل خأ هيلإ ماقف :لاق

 ةبيقح برضف ءاذكه هدي يف ٍطوسب راشأف .سانلا نم ةّلق يف كارأ يْنِإ - مّلسو هيلع
 . يخأ ةنم نم دش هّنأكف ءًابتك ةءولمم هذه ّنِإ ءاه :لاقف .هءارو

 .ةئامو ةرشع تس نبا :لاق ؟تنأ مك نبا : هل تلقف : نايفس لاق

 ناك نإ :لاقف .هنم هانبلط انعجر اًملف ,ًاعاتمو انل ًاماعط هانعدوتسا اّنكو :نايفس لاق

 !هولكأ دق يحلا ٌلعلف ًاماعط

 .انعاتمو انماعط انيلإ جرخأف , يعم حزمي وه اذإف !انماعط بهذ ! هلل انا :انلقف

 انثّدح :لاق  يديمحلا ينعي  ركبوبأ انثّدح :لاق بوقعي انثّدح :لاقو - ]١15[

 :لاق هموق نم لجر نع . شارخ نب باهش انثّدح :لاق نايفس

 [ب-56] اوتاكو يلع نب نيسح ئلإ دايز نب هللاديبع مهثعب نيذلا شيجلا يف تنك

 ًانيسح تيقلف يلع نب نيسح ىلإ دايز نب هللاديبع مهفرصف :مليدلا نوديري فالآ ةعبرأ
 .ةيحللاو سأرلا دوسأ هتيأرف

 . ةّنغ هيف تناكو ؛مالسلا كيلعو :لاقف ! هللادبع ابأ اي كيلع مالسلا : هل تلقف

 «- قرس ينعي  ةليللا ذنم ةلس انيف مكنم تتاب دقل :لاقف

 . ةّنغ هيف تناكو هبجعأف يلع نب ديز هب تثّدحف :باهش لاق

 .نيينيسحلا يف يهو :نايفس لاق

 كرايملا ناضمر رهش نم رشع سداسلا يف انه ئلإ تغلب]

 .[ يدزيلا يئابطابطلا زيزعلادبع لقألا انأو 194 ماع

 هع

 ]١15[ مقرب ركاسع نبا هجرخأ  7١4ظفللاو داتسالاب .

 6/؟ :ءالبتلا مالعأ ريس ىف يبهذلا هاورو ١". :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو 115/8



 1 د وس مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 انربخأ :لاق .ناولع نب هللادبع نب نامحرلادبع دّمحم وبأ انربخأ- ]١1١10[

 . نامحرلادبع نب دّمحم نب دّمحم نامحرلادبع وبأ

 هيغارملا مدآ نب فسوي انربخأ : لاق . داّدحلا نبا يلاعملا يبأ نب يلع نسحلاوبأ انربخأو

 نب دمحم بلاط وبأ خيشلا انربخأ :لاق ,يناعمسلا روصنم نب دّمحم ركبوبأ انأبنأ :الاق

 قلاخلادبع انربخأ :لاق ,ناذاش نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انربخأ : لاق دمحأ نب نسحلا

 رفعج انثّدح :لاق ,ناّفع انثّدح : لاق ءيبرحلا نسحلا نب قاحسإ انثّدح : لاق « نسحلا نبا

 ؛مالكلا اذهب نيسحلا هفاش نم ينئّدح :لاق . كشرلا ديزي ينئدح :لاق ؛ناميلس نبا

 تيتأف ةيبخأو ةينبأ ئلإ تعفدف .ّقيرطلا ٌفّسعتا قيرطلا ةيحان تذخأف تججح :لاق

 نبا : تلقف .- هنع هللا يضر يلع نب نيسحلل :اولاقف ؟اذه نمل : تلقف ءًاطاطسف اهاندأ

 . طاطسف ىلإ اوراشأف ؟وه اهتأ يف : تلق . معن :اولاق ؟وللا لوسر تنب ةمطاف

 ةريثك بتك هيدي نيب اذإو . طاطسفلا دومع دنع دعاق وه اذإف . طاطسفلا ٌثيتأف

 الو ٌسينأ هيف سيل يذلا عضوملا اذه يف كسلجأ ام ! يمأو تنأ يبأب :تلقف .اهأرقي

 !؟ ةعفنم

 [ فلأ-17] ّيلِإ ةفوكلا لهأ بتك هذهو . ينوفاخأ  ناطلسلا ينعي  ءالؤه ّنِإ :لاق

 مهّلْدُي نم مهيلع ُهّْللا طّلسف .اهوكهتنا الإ ةمرح هللا اوكرتي مل كلذ اولعف اذإف ؛ّيلتاق مهو

 .ةمألا (') مرق نم ّلذأ مهكرتي ئّتح

 ركاسع نبا ظفاحلا هاور هقيرط نمو .؟1- مقرب تاقبطلا نم ْفَط نيسحلا ةمجرت يف دعس نيا هجرخأ[ ] 1١0
 ,1 9/4: ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو 177 مقرب

 نبا انثّدح :لاق ثراحلا ينثدح :لاق ريسي فالتخا عم 195/0 :هخيرات يف يربطلا ريرج نبا هاورو

 ... ناميلس نب رفعج نع دمحم نب يلع ىتثدح :لاق دعس

 يبهذلا نعو ,؟0١/* :ءالبنلا مالعأ ريس ىف يبهذلاو ,ًالسرم 4/5 :لماكلا يف ريثألا نبا هاورو

 : 00 0/1 : يلاوعلا موجنلا طمس يف يماصعلا

 مرف نم ّلذأ اونوكت ىّتح» !نسحلا ثيدح هنمو :ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق  ءارلاو ءافلا كيرحتب مرق )١(

 .541/» :ةياهنلا . ضيحلا ةقرخ وه : ليقو قيضيل اهجرف ةأرملا هب جلاعت ام :كيرحتلاب وه «َمألا



 .ءاسنلا اهتقلأ اذإ ةضيحلا ةقرخ يه :لاق ,كلذ نع يعمصألا ُتلأسف :رفعج لاق

 ٌةزاجإ- نسحلا نب دمحأ بلاغ وبأ انربخأ :لاق ,دزربط نبا صفح وبأ انأبنأ- |]
 نب دّمحم نب هللاديبع انربخأ :لاق يلع نب دمصلادبع انربخأ :لاق  ًاعامس نكي مل نإ

 ئسيع نب دّمحم نب دمحأ يِنّثدح : لاق  زيزعلادبع نب دّمحم نب هللادبع انربخأ: لاق « قاحسإ

 .يريرجلا نع ,دلاخ انربخأ :لاق :نوع ني ورمع انّئدح,:لاق

 الأ :لاق حالسلا هل ذخأو حالسلا هقهرأ اّمل يلع نب نيسحلا ّنأ :هريغ وأ هّبر دبع نع

 !؟نيكرشملا نم هلبقي  مّلسو هيلع هللا ئَص هللا لوسر ناكام يّنم نولبقت
 ؟نيكرشملا نم هليقي  مّلسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر ناكامو :اولاق

 ال :اولاق ؛ٌعجرأ ينوعدف :لاق !ال :اولاق . هنم لبق مهدحأ حنج اذإ ناك : لاق

 لب :لاقف !رانلاب رشبأ : هل لاقف , حالسلا لجر هل ذخأف نينمؤملا ريمأ يتا ينوعدف : لاق

 .- مّلسو هيلع هللا ئَّلص ييبن ةعافشو لجو ّرع يبر ةمحرب هللا ءاش نإ

 دقل :لاقو بيضقب هتكنف «دايز نبا يدي نيب تسط يف عضو ئّتح هسأرب ءيجو لتقف

 .ًاحيبص ًامالغ ناك

 ثيدحلا داعأف ؟كل لاق ام :لاقف . هتلتق انأ: لاقف ٌلجر ماقف ؟ هلتاق مكَيأ : لاق مث

 .هّهجو دوساف

 :لاق .مالس نب مساقلا ينثّدح :لاق يّمع ينئّدحو :دّمحم نب هللادبع لاق [117]

 :ءالبنلا مالعا ريس يف يبهذلا هاورو ,174 مقرب ايْط نيسحلا مامإلا ةعجرت يف ركاسع نبا هجرخأ | 115]

 فذحب ١65 :ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا بحملاو ,70//؟ :ىلاوعلا موجنلا طمس ىف ىماصعلاو ,١١7/؟

 . دئسلا

 نب سنأ نع هحيحص يف هركذو هخيرات يف يراخبلا هاور : لاقو 4 - :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو

 .كلام

 .187/17 :قشمد خيرات بيذهت يفو

 511/7 : ءالبنلا مالعأ ريس ىف يبهذلا هاورو ,7170 مقرب قط نيسحلا ةمجرت ىف ركاسع نبا هجرخأ [ 1127/]

 ىو



 مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 :لاق هتخيشم ضعب نع ءرشعم يبأ نع ,دّمحم نب جاّجبح ينّندح
 ؟ضرألا هذه مساام : ءالبرك اولزن نيح يلع نب نيسحلا لاق

 .ءالبو برك :لاق .ءالبرك :اولاق

 رتخا ,رمع اي : نيسحلا لاقف ,مهلتاقف دعس نب رمع دايز نب هللاديبع [ب-17] ثعبو

 ديزي ئلإ ينريسف هذه تيبأ نإف «تئج امك عجرأ ينكرتت نأ امإ ؛لاصخ ثالث دحأ ينم
 ئّتح مهلتاقاف كرتلا ئلإ ينريسف هذه تببأ نإف ! ئأر ام ّيف مكحيف هدي يف يدي عضأف
 .توما

 نأ الإ ال :نشوج نب رمش هل لاقف ديزي ىلإ هريسي نأ َمهف . كلذب دايز نبا ئلإ لسرأف
 . لعفأ ال هاو :نيسحلا لاقف . كلذب هيلإ لسرأف .كمكح ئلع لزني

 لتاقي رمع مّدقت نإ: لاقف . نشوج نب رمش دايز نبا هيْلِإ لسرأف .هلاتق نع رمعأطبأو
 . ةفوكلا لهأ نم ًالجر نيثالث نم بيرق رمع عم ناكو .هناكم تنأ نكو هلتقاف اّلإو

 الف ٍلاصخ ثالث مّلسو هيلع هللا ئَلص هللا لوسر تنب نبا مكيلع ٌضرعي :اولاقف

 .اولتاقف نيسحلا عم اولّوحتف ! ؟ًائيش اهنم نولبقت
 يناقلاطلا ليعامسإ نب قاحسإ انثّدح :لاق ,يوغبلا مساقلا بأ انربخأ :لاقو- ]١١14[

 ةيادبلا يف ريثك نباو ء(رشعم يبأ لدب رفعج يبأ نع :هيقو) ١54 ص :نئبقعلا رئاخذ يف يربطلا ٌبحملاو <

 7١/8 ١. :ةياهنلاو

 ./7//1 : يلاوعلا موجنلا طمس ١517/7, : روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم ىفو

 نع رخآ دانساب 7107و 14١97 مقر :ريبكلا مجعملا ىف ىتاربطلا هاور .ءالبو برك :لاق : هلوق نلإو

 يمثيهلا هاورو 874 مقرا ١//١ : يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو .بطنحلا نب هللادبع نب بلطملا

 . يناربطلا نع 8 :دئاوزلا عمجم يف

 ]١١8[ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلاو ,171 مقرب ْويَط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ : ١178/5

 مقر  .186٠الكتل بلاط يبأ نب يلع بقانم يف بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا يناربطلا نع هاورو :

 267غ ص

 تاقث هلئاق ئلإ هلاجرو يناربطلا هاور :لاقو 1117/1 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا ظفاحلا هاورو .

 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبأ هدروأو 187/9.



 :لاق .ئليل يبأ نبا نع ريرج انثّدح :لاق نيرشعو سمخ ةنس

 تحت هلعجا دحأ هيف بغري ال ًابوث ينوغبا : لتقلاب سحأ نيح يلع نب نيسحلا لاق
 ؟نابَّت : هل ليقف ءدّرجأ ال يباي

 لتُق اًملف , هبايث تحت هلعجف هقرخف ,ًابوث ذخأف ! ةّلذلا هيلع تبرض نم سايل كاذ : لاقف
 ! هناوضرو هيلع هللا تاولص دّرُج

 نبا دّمحم وبأ انربخأ :لاق ,مساقلا وبأ انربخأ :لاق . يضاقلا رصن وبأ انأبنأ - ]١114[

 انربخأ: لاق ,رصن يبأ نبا دّمحم وبأ انربخأ : لاق , يناتكلا زيزعلادبع اَنّثدح : لاق , ينافكألا

 نب دابع نع ,ناميلس نب دعس انّئددح لاق .ةعرز وبأ انثّدح :لاق . دشار نبا نوميملا وبأ

 . ماوعلا

 :لاق ةديبع نب ديعس ينئٌدحف : لاق . نيسحلا لتقم نيح كاذ تكردأ : لاق نيّصُح نع

 ٌيوهطلا ٍدلاخ نب ورمع هل لاقي لجر هامرو دوري ةّبُج هيلعو نيسحلا ٌُثيأرف [فلأ-7]
 . يجب اقلعم مهكلا ئلإ ترظنف .مهسب

 , يطساولا رجاتلا لازغ نب هللاةبه نب نسحلا يبأ ني اعبرم لضفلا وبأ انريخأ-[١]

 وبأ انربخأ :لاق- هيلع ةءارق- ينانكلا دمحأ نب يلع نب دّمحم بلاط وبأ لدعلا انربخأ : لاق

 نب دّمحم نسحلا وبأ انربخأ : لاق هيلع ةءارق يمجعلا هللادبع نب دمحأ نب دّمحم لضفلا

 :لاق « يحلصلا نسحلا نب يلع نسحلا وبأ انربخأ : لاق- هيلع ةءارق_زازبلا دلخم نب دّمحم

 نب ملسأ نب لهس نب ملسأ انثّدح : لاق , ظفاحلا ناعمس نب نامثع نب دّمحم ركبوبأ انربخأ

 :لاق « ئيحي نب ايركز انّثدح : لاق ءلشحب فورعملا يطساولا زازرلا بيبح
 لآ نم لجر هاتأو ينابيشلا قاحسإ ابأ تعمس :لاق .ينابيشلا بلاغ نب مئيهلا انّثدح

 .ّرَخ ةبج هيلعو لتُق ديزي نب بشوح اخأ بشوح نب كلام ّنا :هل لاقف ديزي نب بشوح

 ةّبج هيلعو لتٌك- امهيلع هللا ناوضر- يلع نب نيسحلاَّن أو : ينابيشلا قاحسإ وبأ هل لاقف

 ]١114[ مقرب الط نيسحلا ةمجرت ىف ركاسع نبا هجرخأ 975.

 :ءالبنلا مالعأ ريس ىف ىيهذلا هاورو  5١1/7:ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نباو 170/8,



 250 مالّسلاه يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 . هبايث يف نفدف داوسلاب ٌبضخي ناكو ,هباضخ لصن دقو ّرخ

 انثّدح :لاق ءحبص نب ئيحي نب ايركز انثدح :لاق ءلشحب انثدح :لاقو- ]١71[

 :لاق ,روصنم وبأ ناذاز انربخأ :لاق ,ميشه

 ."1)ةمسولاب ةيحللاو سأرلا بوُصخم هيلع هللا ناوضر- يلع نب نيسحلا تيأر
 دّمحم هللادبع وبأ انربخأ : لاق . نينب نب ناميلس نب ينغلادبع مساقلاوبأ انربخأ- [177]

 - يل ةزاجإ- ءارفلا نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ انربخأ : لاق , يحاترالا دماح نب دمح نبأ

 صفح يبأ ةالوم ةجيدخ قفوملا ّتسو .لابحلا ديعس نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انأبنأ :لاق

 راّبجلادبع مساقلا وبأ انربخأ :قاحسإ وبأ لاق ,ةطبارملا [ ب717 ] يلقصلا دّمحم نب رمع

 ركبوبأ انربخأ لاق  عمسأ انأو هيلع ةءارق - يسوسرطلا نسحلا نب رمع نب دمحأ نبا
 مساقلا يبأ ئلعأرق : ةجيدخ تلاقو هيلع ةءارق_ يكاطنألا رادنب نب نيسحلا نب نسحلا

 انأو  يكاطنألا ينذألا ريخ نب هللادبع نب رادنب نب نيسحلا نب يلع نب دمحأ نب ئيحي

 :الاق .رادنب نب نيسحلا نب ٌيلع نسحلاوبأ يضاقلا يّدج ينربخأ :لاق  عمسأ ةدهاش

 دمحم نب هللاديبع انثدح :لاق ,بيدألا لضفلا نب دّمحم نب دومحم سابعلا وبأ انّئدح

 :لاق .فنخم يبأ نع ءراّطعلا محازم نب رصن انّئدح :لاق ,فلخ نب دّمحم انّئدح :لاق

 :لاق ,ملسم نب ديمح نع .دشار يبأ نب ناميلس ىنّددح

 مهعنماو . ءامسلا رطق مهنع سبحا ْمهّللا :لوقي هب اوطاحأ دقو يلع نب نيسحلا تعمس

 ,ًاددق قئارط مهلعجاو .ًاقزم مهقّرمو ًاقرف مهقررّذف نيح ئلإ مهتعتم ناو ضرألا تاكرب
 !انولتقف انيلع اودعف انورصنيل انوعد مهنإف .ًادبأ ةالولا مهنع ضرتالو

 ]١7١[ ظفللاو دانسإلاب غ7 مقر 987 ص :مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع بقانم يف يلزاغملا نبا هاور ,

 :هبتشملا حيضوت يف ءاجو ١/-70. ١

 .ّرخ ةّبج هيلعو ةمسوب بوضخم وهو لتق موي لقط نيسحلا تيأر :لاق يمرضحلا ريحب نب هللادبع نع

 )١( .ٌدوسأ ,رعشلا هقروب بضخي نميلاب رجش ليقو  مّدقت امك ةمسولا

 :يفنحلا يديبزلل ةرهملا ةداسلا فاحتا رصتخم :5601/0 :يربطلا خيرات [17؟] 1٠١/537١.

 و



 .©)هولتقف هيلع اوواعت ّمث ,هنع مهّفك ئّتح براضو

 يقابلادبع نب دّمحم ركب يبأ نع ,يدنكلا نسحلا نب ديز نميلا وبأ انأبنأ - [177*]

 )١( يمزراوخلل ةهْط نيسحلا لتقم يفو : 1/٠١ ليل هل ةليوط ةبطخ نمض يف :
 ًاسأك مهيقسي فيقث مالغ مهيلع طّلسو .فسوي ينسك نينس مهيلع ثعباو . ءامسلا رطق مهنع سيحأ مهللا»

 ,مهنم يعايشأو يتيب لهأو يئايلوألو يل مقتني ,ةبرضب ةبرضو .ةلتقب ةلتق ,ًادحأ مهيف عدي الف ,ةربصم
 .«ريصملا كيلإو ءانبنأ كيلإو ,انلكوت كيلعو ءانّير تنأو ءانولذخو انوبذكو انودغ مهّنإف

 18١. مقرب تاقبطلا نم ذم نيسحلا مامالا ةمجرت ىف دعس نبا هجرخأ [ 777 ]

 .دعس نبأ نع هدانساب 518 مقرب ركاسع نيا ظفاحلا هاورو)

 . يباحصلا هْيبُث نب ثراحلا نب سنأ وه دسأ ينب نم لجرلاو  ةيدابلا ئلإ جرخي :يأ ,ىدبتي يبأ ناك

 هّللا ئلص يبنلا عمس . ىلع نب نيسحلا عم لتق , ثراحلا نب سنأ :-/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا لاق

 . مّلسو هيلع
 نب ثعشألا نع ,فافخلا ملسم نب ءاطع انّددح . ينارحلا دقاو نب كلملادبع نب ديعس انّئدح :دّمحم لاق

 . سنأ نع ,هيبأ نع ,ميحس
 يلع نب نيسحلا عم لتق , ةبحص هل .ثراحلا نب سنأ :1417/7 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا لاقو

 . يل
 هللا لوسر تعمس :لوقي ثراحلا نب سنأ نع هدانساب يوغبلا ظفاحلا قيرط نم 1817 ركاسع نبا جرخأو

 :لوقي مّلسو هيلع هللا ئلص
 بيذهت رظأ) هرصنيلف مكنم كلذ دهش نمف ,ءالبرك :اهل لاقي ضرأب لتقي - نيسحلا ينعي اذه ينبا نا
 .(668/4 ناردبل ركاسع نبا خيرات

 .نيسحلا عم لتقف ,ءالبرك ئلإ ثراحلا نب سنأ جرخف :لاق

 يوغبلا نع ١149/8, :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ,481 :ةوبنلا لئالد يف ميعن وبأ ظفاحلا هجرخأو

 ... سنأ نع هداتساب مكاحلا نع يقهييلا قيرط نم 0 : 84 نيسحلا لتقم يف يمزراوخلاو . هدانسإب

 . 8 يلع نب نيسحلا عم ثراحلا نب سنأ لتقف :لاق
 لتقي اذه ينبا نإ: لوقي مّلسو هيلع هللا ئلص يبنلا عمس هنأ ركذو ١81/١ :ةباغلا دسُأ يف ريثألا نبا هركذو

 . هن نيسحلا عم لتقف ,هرصنيلف مكنم هكردأ نمف قارعلا ضرأ نم ضرأب
 .(ميعن وبأو هدنم نباو ربلادبع نبا : يأ) ةثالثلا هجرخأ
 نم ناكو هيبت نبأ ثراحلا هيبأ نع .هيبت نب ثراحلا نب سنأ ىور :لاقو غ١/7٠ :ًاضيأ هيبأل مجرتو
 - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق ,ةّقصلا لهأ نم مّلسو هيلع هّللا ئلص يبنلا باحصأ
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 :لاق «سابعلا نب دّمحم انربخأ : لاق ءيرهوجلا يلع نب نسحلا انربخأ :لاق ,يراصنألا

 :لاق ,دعس نب دّمحم انّثدح :لاق , مهفلا نب نيسحلا انّندح : لاق ءفورعم نب دمحأ انربخأ

 :لاق .ئسوم نب مئيهلا نع .دّمحم يبأ نب رماع نع . دّمحم نب ٌيلع انربخأ

 ةكرعم هيف ناك يذلا عضوملا نم ًابيرق لزنف .ئّدبتي يبأ ناك : مثيهلا نب نابرعلا لاق
 اذه ًامزالم كارأ : يبأ هل لاقف . كانه دسأ يني نم ًالجر اندجو الإ اودين ال اًثكف , نيسحلا

 ! هعم لتقف . هفداصأ يّلعل جرخأ انأف ءانهاه لتقي ًانيسح ّنأ ينغلب : لاق ! ؟ ناكملا

 ؟ لتُق نم يف يدسألا له :رظنن اوقلطنا : يبأ لاق نيسحلا لتق اًملف

 !لوتقم يدسألا اذإف ءانفّوطف ةكرعملا انيتأف

 انربخأ :لاق .يبلحلا لهس نب لضفلا نع ءريقملا نبا نسحلا وبأ انأبنأ - ١1

 لتقف .هرصتيلف مكنم هكردأ نمف , قارعلا :اهل لاقي ضرأ يف لتقي اذه ينبا نإ :لوقي  هرجح يف نيسحلاو «-

 . نيسحلا عم ثراحلا نب سنأ

 وبأ هجرخأ .هيبأ نع لقي ملو ملسو هيلع هّللا ئلص لوسر تحمس :لاق ؛ثراحلا نب سنأ نع يور دقو

 . ئهتنأ ئسوم

 : لاق نأ ئلإ_ هيف لاوقألا ئكحو 54/1١ :فلألا فرح نم لّوألا مسقلا يف ةباصإلا يف رجح نبا هركذو
 ...!لسرم هنيدحو هل ةبحصال : يبهذلل ديرجتلا يف عقوو

 يوغبلا ةباحصلا يف هركذ دقو ,تعمس :لاق دقو !ًالسرم هئثيدح نوكي فيكو :لاقو رجح نبا هيلع دّرف

 .نئهتنا .مهريغو ميعن وبأو ةدنم نباو يدورابلاو ربز نباو يلوغدلاو نيهاش نباو نكسلا نباو
 سمش هذيملت هجّرخو . عماوجلا عمج يفو ١١0/1, :ئربكلا صئاصخلا يف اذه هئيدح يطويسلا جّرخو

 نع :لامعلا زنك يف يقّملاو ,يوغبلا نع 08ا/ ةقرولا : دامشرلاو ئدهلا لبس يف يقشمدلا نيدلا

 .ه«ركاسع نباو هدنم نياو يدورابلاو نكسلا نباو يوغبلا

 .بيطخلا ركب يبأ قيرط نم 78٠ مقرب هُم نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ ]١2[
 بيذهت ىف رجح نباو «ينظترادلا ظفاحلا قيرط نم 4١11/7 :لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلا هاورو

 0 ١ ١ .؟14/ 7 : بيذهتلا

 952 نينمؤملا ريمأ مالك نايب يف 179/1 :ةغالبلا جهت ئلع هحرش يف يلزتعملا ديدحلا يببأ نبا ةاَورَو

 !ميلس نب ةمئره نع :هيفو « ءالبركب لزن نيح
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 . يبضلا دمحأ نب دّمحم نب ميركلادبع انربخأ :لاق  ًانذإ_ تباث نب يلع نب دمحأ ركبوبأ

 انّددح :لاق «يروباسي دنجلا حون نب دمحم انثّدح :لاق , ظفاحلا رمع نب يلع انربخأ : لاق

 يبأ نب ورمع انّثدح :لاق ,ناميلس نب قاحسإ انّثدح :لاق يروباسي دنجلا برح نب ّيلع

 « يبضلا ةمادق نع , نايح يبأ ديعس نب ئيحي نع , سيق

 ضعب يف يلع عم انجرخ :لاق ,ئملس نب ةمثره اهجوز نع ءريمس تنب ءادرج نع

 ضرألا نم ةبرت ذخأف .اهيلإ يّلصي ةرجش ئلإ لزنف . ءالبرك ئلإ ئهتنا ئَّمح راصف .هوزغ

 ليبحرش يبأ مالس نع شمعألا نع هقيرطب [ 14710 ] مقر 18/15 :فّنصملا يف هبيش يبأ نبا هجرخأو ه-

 1 .باسح ريغب :هلوق ئلإ ةمئره يبأ نع
 59/8/١, مقر :لامعلا زنك يف يدنهلا يقتملا هاور هبيش يبأ نبا قيرط نمو

 يف هيلع رثعا مل نكلو) ريبكلا ةمجعم يف يتاربطلا نع غ7 :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا هاورو

 .تاقن هلاجر :لاقو ًاضيأ يناربطلا نع 151/9 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلاو ,(ةفطاخ ةعجارم

 .(باسح ريغب ةنجلا نولخدي ًافلأ نوميس رهظلا اذه نم رشحي) : يمتيهلاو يجتكلا ظفل يفو
 :لاق 777 مقرب تاقبطلا نم ُيط نيسحلا مامإلا ةمجرت ىف دعس نبا هنم ًابيرق ءاورو

 :لاق يبضلا ديبع وبأ انئّدح :لاق ناميلس نع .ةناوع وبأ انئّدلح :لاق .دامح نب ئيحي انربخأ

 اهل لاقي ةأرما هلو ناكد ئلع سلاج وهو يلع عم وهو نيفص نم لبقأ نيح يبضلا مثره يبأ ئلع انلخد
 .ًاقيدصت هلوقل ٌدهشأو يلمل اح دشأ يه ,ءادرح
 ؟اذهب يلع ملع امو :اولاق , يلع ًاثيدح ةاشلا هذه رعب ينركذ دقل :لاقف . ترعبف ةاش تءاجف

 ّمث ,لمرح تاحودو تارجش نيب رجفلا ةالص يلع انب ئَلصف ؛ءالبرك انلزنف , نيغص نم انعجرم انلبقأ :لاق
 . باسح ريغب ةّنجلا نولخدي موق طئاغلا اذهب لتقي هوا ,هوا :لاق من .همّشف نالزفلا رعب نم ًاّقك ذخأ

 .ئهتنا .تيبلا فوج يف وهو كلذب تدان ؛كتم لاق امب ملعأ وه ؟اذه نم ركنت امو : ءادرح تلاق :لاق

 .514/؟ :بيذهتلا بيذهت يف ًاصخلم رجح نباو 14٠١/5 :لامكلا بيذهت يف ّيزملا دعس نبأ نع هاور

 .:لاق ١6 مقر ؟١/1 : ل نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلا هاور رخآ دانسإبو

 :للاق ةمطاف يبأ طيشن نع شمعألا نع يعيبسلا سنوي نب ئسيع انئّدح

 ةاشلا هذه ينتركذ دقل :لاقف ترعبو ةامش ترمف .هيلع انمّلسف هانيتأف نيفص نم ةمئره وبأ يالوم ءاج

 ذخأ مث ,تارجش نيب رجفلا انب ئّلصف (ءالبرك) انلزنف ,نيفص نم نوعجار نحنو يلع عم انلبقأ .ًاثيدح
 ةنجلا نولخدي موق ناكملا اذه يف لعقي) :لاقو انيلإ تفتلاف اهّمش ّمث هدي يف اهّفف , لازغلا رعب نم تارعب
 .(باسح ريغب
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 .©9باسح ريغب ةّنجلا نولخدي موق كب ٌنلتقيل , ةبرت كل ")هاو :لاق ّمث ,اهتشف
 شيجلا يف تنكف .ثيدحلا تيسنو يلع لتقو انتازغ نم انلفقف [ فلأ-79] :لاق

 تمّدقتف ,ثيدحلا تركذف ةرجشلا ئلإ ترظن هيلإ تيهتنا اًملف , نيسحلا ئلإ اوراس نيذلا

 هتثدحو - مّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب نبا كرشبأ :تلقف .يل سرف ئلع
 . ثيدحلا

 يف ٌلوف ال اما : لاق . تكرتو ًالايع تكرت ! كيلع الو كعماال : تلق ؟ انيلع وأ انعم :لاق

 تقلطناف ! منهج لخد اّلِإ لجر مويلا انلتق دهشي ال هديب نيسح سفن يذلاوف .ضرألا

 .هلتقم ٌيلع يفخ ئّدح ضرألا يف ًايلاوم ًابراه
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 )١( هبيطأ ام هل ًاهاو : تلق ءيشلا بيط نم تّبجعت اذإ : يرهوجلا لاق !
 ) )1ذك مقرب يّبضلا ريدك نع هريظن مّدقت دقو



 نيسحلا ةلتق هب هللا لجع ام]

 [ايندلا يف باذعلا نم مالسلا هيلع

 :لاق .يلع نب دّمحم انربخأ :لاق ,رجاتلا نسحلا يبأ نب يجرم انربخأ- ]١78[

 انربخأ :لاق , دلخم نب دّمحم نب دّمحم انربخأ : لاق , هللادبع نب دمحأ نب لضفلا وبأ انربخأ

 لهس نبا نسحلا وبأ انربخأ :لاق , ظفاحلا نامثع نبا ركبويأ انربخأ : لاق , نسحلا نب يلع

 :لاق . ئسيع نب ليعامسإ انثّدح : لاق . يطساولا

 نب نيسحلا لتق تكردأ :تلاق اهتّدج نع ّيمُأ ينتربخأ : لاق .نوراه نب ديزي انثّدح

 ليللا ناكاّملف ,اهوهبتناف هعم تناك ليإ ئلإ سان جرخ لق اًملف , هيلع هللا ناوضر- يلع

 .هركسع نم ذخا ام لك قرتحاف .بهتلت نارينلا اهيف تيأر

 وبأو «سلبانب يسدقملا دمحأ نب ميهاربإ نب نامحرلادبع دّمحم وبأ انربخأ- ]١7[

 17١ مقرب ًانتمو ًاداتسا ىتأيسو 457 مقر : بقانملا ىف ىلزاغملا نبا هاور [١؟8]
 يف يزملا ظفاحلاو ,187 مقرب لل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا ًاضيأ ايندلا يبأ نبا نع هجرخأو [ 111

 :ءالبنلا مالعأ ريس ىف ىبهذلا هاورو 4 : ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا ٌبحملاو :4170/7 :لامكلا بيذهت

 00 ١ ماا

 .هخيرات يف ركاسع نباو هباتك يف ايندلا يبأ نبا ءاور :لاقو 478 : بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو
 . اذه نم لوطأ ظفلب ةتابن نب غبصألا نب مساقلا نع رخآ ٍدنسب غ44/0 :هخيرات يف يربطلا ريرج نبا هاورو
 اذه يفوكلا مثعأ ركذو :لاقو 70 مقر ١/7 : الظن نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلا هاورو
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 نب دمحأ تنب ةدهش انتربخأ :الاق .بلحب ينيوزقلا يريمأ نب ديمعلا نب دماح رفظملا

 وبأ انربخأ :لاق «يبنيزلا يلع نب دّمحم نب دارط سراوفلا وبأ انربخأ : تلاق .ّيربالا جرفلا

 ,يعدربلا ناوفص نب نيسحلا يلع وبأ انربخأ :لاق ؛نارشب نب دّمحم نب يلع نيسحلا
 سابعلا ينربخأ :لاق .يشرقلا [ب-19] ايندلا يبأ نب ديبع نب دّمحم نب هللادبع انّدح

 :لاق هّدج نع :هيبأ نع « يفوكلا دّمحم نب ماشه نبأ

 .- هنع هللا يضر- نيسحلا لتق دهش . ةعرز :هل لاقي مراد نبا نابأ ينب نم لجر ناك
 هب يمريف ءامسلا ئلإ اذكه لوقي ّمث مدلا يقتلي لعجف , هكنح باصأف مهسب نيسحلا ئمرف
 ءاملا نيبو هنيب لاح هامر اًملف ,برشيل ءامب اعد  هنع هللا يضر  نيسحلا ّنأ كلذو

 ! هئمظ مهّللا : لاقف

 نيبو هرهظ يف دربلاو هنطب يف ّرحلا نم حيصي وهو تومي وهو هدهش نم ينثّدحف :لاق

 ٌسعلاب ئتؤيف « شطعلا ينكلهأ ينوقسا: لوقي وهو نوناكلا هفلخ نمو جلثلاو حوارملا هيدي
 . مهافكل ةسمخ هبرش ول نبللاو ءاملا وأ قيوسلا هيف ميظعلا

 ! شطعلا ينكلهأ ينوقسا :لوقيف دوعي مث هبرشيف : لاق

 .ريعبلا دادقناك هنطب دقناف :لاق

 انربخأ: لاق بلحب يلصوملا رافصلا دادش نب دوعسم نب دمحأ سابعلاوبأ انريخأ[ 1771

 يلع وبأ سيئرلا انربخأ :لاق ءلصوملاب صاقلا زيزعلادبع نب دمحأ نب دمحأ رفعج وبأ
 دب انوع نب دسم ةدددجأ ليو انيغأ قاف هاقاط نب معز نودع نيروصلا

 هل رفغت الو .ًاشطع هلتقا مهّللا) نيسحلا لاقف :لاقو يدزألا نمحرلادبع يمارلا ئسو .ًارصتخم ثيدحلا هل

 .(ادبأ

 ءركسلا هيف هل دربي ءاملاو !شطعلا :حيصي وهو لجرلا كلذ دنع ينتيأر دقل : غبصألا نب مساقلا لاق

 نم هعزن اذإف , سعلاو ةلقلا ىطعيف !سطعلا ينلتق دق ينوقسا !مكليو :لوقي وهو ؛نبللا اهيف ساسعالاو

 !ةتيم رّشأ تامو هنطي دقنا ئتح لاز امو , ينوقسا : حيصي هيف
 ال :لاقف هيقدش لشف برشي وهو نيسحلا لجر ئمر :لاق يبلكلا نع :,:6 :دئاوزلا عمجم يفو

 . تاقث هلئاق ئلإ هلاجرو يناربطلا ءاور : لاق مث ,رطغت ئتح برعف هللا كاورأ



 :لاق . ميعن وبأ انثّدح :لاق «ببطتملا رضخلا نب بوقعي فسوي وبأ ينثدح :لاق .دايز

 امأ : نيلجر- هنع هللا يضر نيسحلا ةلتق نم تكردأ : لاق هيبأ نع . ةنييع نبا انّئدح

 , ةيوارلا ًالزع يتأي ناكف رخآلا اّمأو ! هقتاع ئلع هلمحي ناكف ,هركذ لّوط هللا ّنإف دحأ

 بناج ئلإ روديو . شطعلا شطعلا حيصيو [ فلأ/٠ ] اهغرفتسي ئّتح هيف ىلع اهعضيف
 .يوري الو اهغرفتسيف ةيوارلا نم رخآلا

 :نيسحلا لاقق ,مهسب هامرق برشي وهو هيف ئلإ ئوها دقو نيسحلا ئلإ رظن هنأ كلذو
 .كترخآ الو كايند يف ءاملا نم هللا كاورا الو كلام

 ميهاريإ نب نامحرلادبع دّمحم وبأو . بلحب ديمعلا نب دماح رّفظملا وبأ انربخأ- [178]
 دمحأ تنب ةدهش انت ربخأ :اولاق نيعلا سأرب ينعسرلا لاله نب ظوفحمو « سلبانب يسدقملا

 انربخأ :لاق ,يبنيزلا دّمحم نب دارط انربخأ :تلاق ةزاجا ظوفحم لاق ةبتاكلا جرفلا نبا

 يبأ نبا ركبوبأ انثّدح :لاق ؛ناوفص نبا يلع وبأ انربخأ :لاق ؛نارشب نبا نيسحلاوبأ

 .,نايفس انربخأ : لاق . ليعامسإ نب قاحسإ انّثدح : لاق ءايندلا

 :امهدحأ مف . نيسحلا لتق دهش نمم نيلجر تكردأ: تلاق يبأّمأ يتدج ينتُئدح : لاق

 ئلع يتأي ئّمح اهبرشيف ةيوارلا لبقتسي ناكف :رخآلا اأو لِي ناك ئتح هركذ لاطف
 .اهرخآ

 .اذه وحن وأ لبَخ هب ءامهدحأ نبا نبا تكردأ : نايفس لاق

 نب قاحسإ نع زيزعلا دبع نب ىلع نع هدانساب 1861 مقر 118/7 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ ]١4[

 اذهب ايندلا يبأ نبا قيرط نم 7١7 مقر : هع نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نيا ظفاحلاو .... ليعامسإ

 .دانسالا

 ١514 :ئبقعلا رئاخذ ىف امك هتريس ىف الملا هجّرخو

 يف رجح نباو 478/7 :لامكلا بيذهت يف يّرملاو .,؟4١/ :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هاورو

 .501/؟ :بيذهتلا بيذهت

 . ميعن يبأ نع 17 :ئربكلا صئاصخلا ىف ىطويسلا هاورو

 .تاقث نايفس هّدج ئلإ هلاجرو يناربطلا هاور : لاقو 6 : دئاوزلا عمجم يف يمثيهلاو

 1١. مقر ٠١4/7 : يمزراوخلل اهْط نيسحلا لتقم





 | مالسلا هيلع نيسحلا لتقم]
 ركذ داريا يرونيدلا دوواد نب دمحأ ةفينح يبأ فيلأت (7١«لاوطلا رابخألا» يف تأرق

 .ريسلا ةاور نع هلقنو راصتخالا عم هركذ بعوتسا هّنأل ,هلهأ نم هعم لتُق نمو هلتق

 ئلع ةعيبلا هذخأو ةفوكلا ئلإ بلاط يبأ نب ليقع نب ملسم رييست نم هدروأ امدعب لاق
 :(0لاق ,هلتقو هب رفظلاو مهئكنو ةفوكلا لهأ نم فلأ رشع ةينامث

 نع هلأسف دسأ ينب نم لجر هاّقلت "””«دورذ» نم نيسحلا لجر عجر اًملو :اولاق

 , ةورع نب يناهو ليقع نب ملسم لتق ئّتح ةفوكلا [ ب١7٠ ] نم جرخأ مل :لاقف .ربخلا

 .امهلجرأ نوّرجي نايبصلا تيأرو

 .انسفنأ بستحن هللا دتع ,نوعجار هيلإ انإو هلل اَنِإ :لاقف

 مهارن نيذلا ءالؤه كتبي لهأ سفنأو ,كسفن يف هللا لوسر نباي هللا كدشنن :هل ليقف
 .رصان اهب كلام هللاوف ,ةفوكلا ئلإ ريسملا عّدو , كنطوم ئلإ فرّصنا , كعم

 ئلوألا ةّيخيراتلا رداصملا ٌمهأ نم (ه187 م) يرونيدلا دوأد نب دمحأ ةفينح يبأل لاوطلا رابخألا باتك(١)

 تسفوالاب هتعبطو ,يبرعلا ثارتلا ءايحا راد يف 1970 ةنس .ةرهاقلا يف راع معنملادبع مامتهاب عبط

 دومحم روتكدلا ةيسرافلا ئلإ همجرت دقو ,ه604١ ةنس ًايناث ةسدقملا مق ىف ىضرلا فيرشلا تاروشنم

 .ها104 ةنسا نارهط يف عبطو يناقمادلا يودهملا

 1147 ص :لاوطلا رابخألا (1)

 .نادلبلا مجعم . ةفوكلا نم ٌحاحلا قيرطب ةّيميزخلاو ةيبلعتلا نيب لامر :دورذ (؟)
 ا : اهل نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلا هركذ



 ٍمالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت و0

 نيعجارب انسلو ,ةجاح ملسم انيخأ دعب شيعلا يف انلام :- هعم اوناكو ليقع ونب لاقف
 .تومن ئّتح

 .راسو .«ءالؤه دعب شيعلا ىف ريخ امف» : نيسحلا لاقف

 هلأس ناكامي دعس نب رمعو ثعشألا نب دّمحم لوسر اهب هافاو (١)«ةلابز» ئفاو اًملف

 ملسم ناك دقو ؛هوعياب نأ دعب هاّيِإ ةفوكلا لهأ نالذخو ءهرمأ نم هيلإ هب بتكي نأ ملسم

 نأ دعس نب رمعو ثعشألا نبا لأس دايز نبا هب رفظ نيح ينعي , كلذ ثعشألا نب دّمحم لأس

 .©0 كلذب نيسحلا ئلإ ابتكي
 «ةورع نب يناهو ليقع نب ملسم لتق هعّظفأو ءربخلا ةّحصب نقيتسا باتكلا أرق اًملف

 ناك دقو .20ةّرلا نطب نم هّهجو يذلا هلوسر رهسم نب سيق لتقب لوسرلا هربخأ ٌمث
 راصنأ ئلع مدقي هنأ اوُنظ اوناك دقو ملسم ربخ اوعمس اًملف. قيرطلا لزانم نم موق هبحص

 ! هّيصاخ الإ هعم قبي ملو ءهنع اوقرفت دّضَعو

 هربخأو هيلع مّلسف . ةمركع ينب نم ٌلجر هيقلف :(4) قيقعلا نطب ئلإ ئهتنا ئتح راسف '

 .هل ًادصر (*) ٍبيّدُعلا ىلإ ةّيسداقلا نيب ام ليخلا دايز نبا ديطوتب
 رلكتت الو !فويسلاو ةّنسألا ئلإ َّلِإ ريست ام هللاوف- تنأ ىسفنب - فرصنا : هل لاق مث

 .[ فلأ-ا/١] كبرح ئلإ ةردابم:سانلا لّوأ كئلوا ٌّنِإف .كيلإ اوبتك نيذلا ئلع
 لزن ئّتح . ئئضمو هيلع مّلس مث ؛«ريخ تيزجف تغلابو تحصان دق» : نيسحلا هل لاقف

 )١( ةّيبلعثلاو ةصقاو نيب قاوسأ اهب ةرماع ةيرق ىهو ؛ ةفوكلا نم ةّكم قيرطب فورعم لزنم : هلّوأ ٌمضب ةلايز .

 :نادلبلا مجعم) 175/1(, 1

 .لاوطلا رابخألا نم ةعوبطملا ةخسنلا يف  كلذب ...هب رفظ نيح ينعي  ةرابعلا هذه دجوت مل (1)

 ةيلاعب فورعم داو وهو :ةمرلا ىف ركذ دقو .فيفختلاب لاقي دقو «ميملا ديدشتو ءارلا مضب :ةّمرلا نطب (؟)

 ا :نادلبلا مجعم .ةيدوأ هيلإ ٌبصنت ,دجنب ميظع عاق ةمرلا :ديرد نبا لاقو , دجن

 لهأ مرحيو ,جاحلا لزانم نم فورعم لزنم قرع تاذو .ةلحرمب اهلبق قرع تاذ نم برقلاب عضوم (؛)
 .هنم ٌيحلاب قارعلا

 .برعلا ضرأ فرط هّنأل كلذب يّمس , ةفوكلا نم ةلحرم ئلع ميمت ينبل ءام 0١(



 , ضيقلا يف كلذ ناكو .ّرحلا ٌدتشاو راهنلا فصتنا اًملف راسو لحترا ّمث .اهب تابف ةارسب

 . ليخلا مهل تءارت

 ءانروهظ فلخ هلعجن ٌفرش وأ هيلإ أجلن ناكم انهاه امأ : نيقلا نب ريهزل نيسحلا لاقف
 ؟دحاو هجو نم موقلا لبقتسنو

 وهف هيلإ تقبس نإف ءهيلإ انب ليف ,كنع ةرسّي )١( مّشج يذ لبج اذه , يلب :ريهز هل لاق
 عت امك

 سراف فلأ اوناكو ليخلا تلبقأو ,هرهظ ءارو لبجلا كلذ لعجو هيلإ قبس ئّبح راسف
 نأ هنايتف مالسلا هيلع- نيسحلا َرمأ اوند اذِإ ئّمح , يعوبريلا ٌمث يميمتلا ديزي نب حلا عم
 يف اهّتغاو مهلويخ َّلظ يف ًاعيمج اوسلج مث , مهليخ تّرمغتو اوبرشف ءاملاب مهولبقتسي
 يّلصت وأ .انعم يّلصُتأ :ٌرُحلل  مالسلا هيلع  نيسحلا لاق رهظلا رضح اذإ ىّبح مهيديأ

 ؟يباحصأب ىّلَصَأو كباحصأب

 .ًاعيمج مهب ئَلصف  مالسلا هيلع- نيسحلا مّدقتف «كتالصب ًاعيمج يّلصن لب :ّرلا لاق
 :لاق مث ,موقلا ئلإ ههجو لّوح هتالص نم لتفنا اًملف

 يلع تمدقو . مكبتك ينتتأ ئتّح مكتآ مل يّنِإ . مكيلإ مث هللا ئلإ ةرذعم !سانلا اهتأ

 نإو ,مكرصم مكعم انلخد مكقيثاومو مكدوهع نم هب ٌنئمطأ ام ينومتيطعأ نإف «مكلسر
 . تلج ثيح نم تفرصنا ئرخألا نكت

 ّمث . نيسحلا نّدؤم ئدان رصعلا تقو ءاج اذإ ئّمح ًائيش هيلع اوّدري ملف . موقلا تكساف

 .لّوألا لوقلا لثم داعأق . مهيلإ لتفنا مث  نيقيرفلاب ئّلصف نيسحلا مّدقتو ماقأ

 !(")ركذت يتلا بتكلا هذه ام يردن ام هللاو : ديزي نب ٌرحلا لاقف

 يتأف [ب-١1] مهبتك اهيف نيذللا نيجرخلاب ينتيا :  مالسلا هيلع - نيسحلا لاقف
 .هباحصأو ّرحلا ىدي نيب ترشنف .ًابتك نيئولمم نيجرخب

 .نادلبلا مجعم .نافسع نم برقلاب عفترم )١(

 1٠1/8 :يربطلا خيرات ,177-/5 :فارشالا باسنأ (7)
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 اذإ كقرافن ال نأ انرمأ دقو , بتكلا هذه نم ًائيسش كيلإ بتك نيم انسل ! اذه اي : ّرحلا لاقف

 .دايز نب هللاديبع ريمألا ئلع ةفوكلا كب مدقن وأ كانيقل

 .«كلذ نود توملا» : مالسلا هيلع نيسحلا لاقف

 لاحف ,زاجحلا وحنًافرصنم ههجو ئّلو مث .اوبكرف هباحصأ رمأو . تلّمحف هلاقثأب رمأ مث

 . كلذ نيبو هنيب موقلا

 هللاديبع ريمألا ئلِإ كب قلطنا نأ هللاو ديرأ :لاق ! ؟ ديرت يذلام :(') حلل نيسحلا لاقف

 .دايز نبا

 . برحلا كذبانأ هللاوًاذا : نيسحلا لاق

 تيأر دقو , كقرافأ ال نأ ٌترما امّنِو كلاتقب رموأ مل يّنإ :ّرحلا لاق امهنيب لادجلا رثكاّملف
 كدرت الو ةفوكلا كلخدت ال ًاقيرط كنيبو ينيب لعجت نأ وهو .كبرح نم ةمالسلا هيف ًايأر
 .ريمألا يأر انيتأي َّشح كنيبو ينيب افصن نوكت ءزاجحلا ئلإ

 ئلإ ناكملا كلذ نمو '”ِبْيّذُعلا قيرط نم ًارسايتم ذخأو انهاه ذخف : نيسحلا لاق

 اولزنف .2) تامامحلا بيذع ئلإ اوهتنا ئّتح ًاعيمج اوراسف .ًاليم نوثالثو ةينامث بيذعلا
 .رخآلا نم (؟7 ةولغ ئلع امهنم قيرف ّلكو ًاعيمج

 ينب رصق ئلإ ئهتنا ئّتح ةفوكلا قيرط نع ًانمايتم كلذ هعضوم نم نيسحلا لحترا مث
 . كانه ًاعيمج اولزنف . لتاقم
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 تكرت ام اهلوقي كريغ ول هللاو :ٌّرحلا لاقف ؟هيرت ام ,كَمُأ كتلكن : ٌرحلل نيسحلا لاقف :فارشألا باسنأ ىف )١(

 ..هيلع ردقأ ام نسحب اَِإ ليبس نم كاما ركذ ام هللاو هنكلو !دّنأ ركذ

 لايمأ ةعبرأ ةيسداقلا نيبو هنيب : ةئيغملاو ةيسداقلا نيب ءام وهو : بيطلا ءاملا وهو ,بذعلا ريغصت :بيَّدُعلا (1)

 :نادلبلا مجعم .ةفوكلا جاح لزانم نم وهو ميمت ينبل داو وه :ليقو ,ًاليم نوثالثو نانثا ةثيغملا ئلإو
7 

 .اهب ئعرت رذنملا نب نامعنلا نئاجه تناك ىتلا ىهو . تاناجهلا بيذع :فارشألا باسنأ ىف ()

 0 . مهسب ةيمر ردق : ةولغلا (4)



 .ىفعجلا ّبُحلا نب هللاديبعل هّنُأ ربخاف , هنع لأسف . بورضم طاطسف ئلإ نيسحلا رظنف-

 ريصملاب هرمأي هيلاوم ضعب هيلإ نيسحلا لسرأف .مهئاسرفو ةفوكلا لهأ فارشأ نم ناكو
 .هيلإ

 .هيلإ ريصت نأ كلأسي يلع نب نيسحلا اذه :لاقف لوسرلا هاتأف

 جرخ هتيأر نم | فلأ_ا" ] ةرثكل اَلِإ ةفوكلا نم تجرخ ام هللاو : هللاديبع لاقف

 هالو يناري نأ ٌبحأ تسلف .هرصن ئلع ردقأ الو لوتقم هّنَأ تملعف . هتعيش نالذخو هتبراحمل
 .هارأ

 . هترصن ئلإ هاعدو هتّبق هيلع لخدو ,ئشم ئّتح نيسحلا لعتناف
 نأ ىسعام نكلو . ةرخآلا يف ديعسلا ناك كعي اش نم ّنأ ملعأل ين هللاو : هللاديبع لاقف

 ّنإف ,هطخلا هذه ئلع ينلمحت نأ هللا كدشنأف .ًارصان ةفوكلاب كل فّلخا ملو ,كنع ينغأ

 هّلِإ طق ًائيش اهيلع تبلط ام هللاو , ةقحلملا هذه يسرف نكلو ! توملاب دعب حمست مل يسفن
 !©) كل يهف اهذخف , هتقبس الإ طق دحأ اهيلع انأو ينبلط الو , هتقحل

 [(59 كسرف ىلإ انب ةجاح الف اّنع كسفنب تبغر ذإ امأ : نيسحلا لاق
 م د

 نأ دارأ اًملك . ديزي نب ّرحلا هعمو ؛لتاقم ينب رصق نم مالسلا هيلع- نيسحلا راسو

 ئتحأانمايتمًاليلق لامف. «ءالبرك» ئمسي يذلا ناكملا ئلإ ئهتنا ئَّمح هعنم ةيدابلاوحن ليمي
  هنورظني ًاعيمج اوفقوف , موقلا نم لبقم ٍبيجن ئلع بكارب وه اذإف "7 «ئونين» ئلإ ئهتنا

 )١( دعس نبال يَ نيسحلا ةمجرت :اهنم ةريثك رداصم يف الل نيسحلا عم يفعجلا رحلا نب هللاديبع ءاقل ءاج :

 مثعأ نبال حوتفلا ,؟0 مقر 176/7 : فارشألا باسنأ ,47 ص : ١  ,1:خيراتلا يف لماكلاو 145/5

 .فنخم يبألو يمزراوخلل قط نيسحلا لتقمو
 ًارعش كلذ يف لاقو ,نيسحلا ةرصن هكرت ىلع مدنلا رهظأ هنا ّمث :مالكلا اذه هركذ دعب يرذالبلا لاقو

 ىلاعت هللا ءامش نأ همضوم يف هبتكنس .

 . «أدضع نيّلضملا ذَختم ُتنكامو : تم الت مت :رداصملا ضعب يفو (1)

 <. : ثقل نيسحلا اهب لتق يتلا ءاليرك اهنم ئونين اهل لاقي ةيحان ةفوكلا داوسبو : يومحلا توقايلا لاق ()



 مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ة ةمجرت 2

 !نيسحلا ئلع مّلسي ملو ّرحلا ئلع مّلس مهيلإ ئهتنا اًملف
 :هيف اذإف .هأرقف دايز نب هللاديبع نم ًاباتك وحلا لوان مث
 هّلحتالو . يباتك كيفاوي يذلا ناكملاب هباحصأو يلع نب نيسحلاب )١( عجعجُف دعب امأ»

 كنم نوكي امب ينربخي نأ اذه يباتك لماح ترمأ دقو . ءامالو "0رَمَخ َمَّخ ريغ ئلع ءارعلاب اّلِإ

 .«مالسلاو «كلذ يف

 ,دايز نب هللاديبع ريمألا رمأ ذافنا نم دب ال : لاقو نيسحلا هلوان مث باتكلا ٌرحلا أرقف

 .ٌةلع يلع ريمألل لعجت الو ,ناكملا اذهب لزناف

 [ب.-ا/؟] اّنم يه ينلا ةيرقلا هذه ئلإ ًاليلق انب مّدقت :- مالسلا هيلع_ نيسحلا لاقف

 ؟امهادحإ يف لزننف «ةقبسلا» ئمست يتلا ىرخألا هذه وأ 7«ةّيرضاغلا» يهو ةّولغ ئلع

 .هرمأ ىلإ ءاهتنالا نم ٌدّبالو !ءام ريغ ئلع كّلحا نأ ّيلإ بتك ريمألا نإ :ّرحلا لاق

 ءالؤه ريغ انتأي مل ول هللاو ! هللا لوسر نباي يمأو يبأب : نيسحلل نيقلا نب ريَهُز لاقف

 [ لتق) َّنإف .ءالؤه زجانن انب ٌملهف «[ مهريغ نم] انيتأيس نمب فيكف . ةيافك مهيف انل ناكل
 .مهريغ نم انيتأي نم لاتق نم انيلع رسيأ ءالؤه

 .(©انؤدبي ئّمح لاتقب مهأدبأ نأ هركأ يّنإف مالسلا هيلع نيسحلا لاق

 .؟59/ 6# :نادلبلا مجعم هل

 )١( :ةياهنلا ىف ريثألا نبا لاق 716/1١.

 .ناكملا مهيلع قّيَض : يأ «هباحصأو نيسحب عجعج نأ» دعس نب رمع ىلإ دايز نب هللاديبع باتك هنمو

 :يرشخمزلا هللا راج لاقو

 قاش ٍبطخ ئلإ هئاجلإل ليثمت اذهو . ظيلغلا نشخلا ناكملا وهو , عاجعجب هلزنأ' يأ : نيسحلاب عجعج

 :ثيدحلا بيرغ يف قئافلا . هقاهرإو 114/1١.

 .لظو رجش :يأ (1)

 مجعم .ءاليرك نم بيرق ةقوكلا يحاون نم ةيرق يهو ءدسأ ينب نم ةرضاغ ئلإ ةبوسنم :ةيرضافلا (؟)
 ١ ١ ١ .185/غ :نادلبلا

 .اوأدبي :«س» يف (؛)



 ب9 تك ميدعلا نيا

 ,ةنيصح )١( لوقاع يف يهو ,تارفلا طش ئلع اّنم برقلاب ةيرق انهاهف :ريهز هل لاقف

 .دحاو هجو نم الإ اهب )ف ذخت تارفلا

 1220 رقعلا نم هللاب ذوعن : نيسحلا لاق .رّفعلا :لاق ؟ةيرقلا كلت مسا امو : نيسحلا لاق

 ٌّرحلا فقوف ,ءالبرك اوتأ ئّتح هعم راسف ,لزنن ّمئ ًاليلق انب رس :ٌرحلل نيسحلا لاقف
 . بيرق كنم تارفلاف , ناكملا اذهب لزنإ : لاقو , ريسملا نم مهوعنمو نيسحلا مامأ هباحصأو

 .ءالبرك : هل ليق ؟ ناكملا اذه مسا امو : نيسحلا لاق

 فقوف .هعم انأو نيفص ئلإ هريسم دنع ناكملا اذهب يبأ رم دقو !ٍءالبو برك تاذ :لاق
 .«مهئامد قارهم انهاهو مهباكر ّطحم انهاه» : لاقق ,همساب ربخُأف ,هنع لأسف

 .«انهاه نولزني دّمحم لآل لقث» :لاقف , كلذ نع لئسف
 ئدحإ ةنس نم مّرحملا ةّرغ ءاعبرألا موي ناكملا كلذب تطحف .هلاقثأب نيسحلا رمأ ٌمث

 .ءاروشاع موي هلتق ناكو , مايأ ةرشعب كلذ دعب : ليقو ,نيّتسو
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 .سراف فالآ ةعبرأ يف دعس نب رمع هافاو ءالبرك هلوزن نم يناثلا موي ناك اّملف

 رغثو يرلا هالو دايز نب هللاديبع [ فلأ77] ّنأ دعس نب رمع جورخ ةّصق تناكو

 رمأف نيسحلا رمأ ثدحف .اهيلإ ريسملل ركسعف .اهيلع هدهع هل بتكو . مّلْيدلاو (4) يببتسد
 .هتيالو ىلإ راس هنم غرف اذإف , نيسحلا ةيراحم ئلإ ريسي نأ دايز نبا

 .اهيلإ ىدتهي ال ينلا لوقاعلا ضرألاو ,هنم جوعأ ام يداولا لوقاع )١(

 .«س» يف اذكو , اهب قدحي : ةعوبطملا يف (1)

 ةّدع رقملاو :لاق .«رقع» ةدام لوح هل مالك دعب ١77/4 :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقايلا هدروأ (؟)

 تطاحأو ءاليرك ئلإ ئهتنا اّمل هيف نيسحلا نأ يور دقو . ةفوكلا نم ءالبرك برق لباب ٌرَمَع : اهنم . عضاوم
 .ثيدحلا ..؟ةيرقلا كلت مسا ام : لاق دايز نب هللاديبع ليخ هب

 براقي وهو يزارلا يبتسد مسني اهنم ٌمسق ؛ناذمهو يرلا نيب ةموقم تناك ةريبك ةروك : ىبّتْسَد (4)

 .ئرق ةّدع وهو ناذمه يتبسد ىمسي اهنم ٌمسقو ,ةيرق نيعستلا
 .4814/؟ :نادلبلا مجعم



 مالّسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .نيسحلا ةبراحم هركو دايز نبا ئلع دعس نب رمع أكلتف
 نيذلا كئلوا هباحصأ يف راسف !ًاذإ ريسأف :لاق ءاندهع انيلع ددراف :دايز نبا هل لاقف

 .هعم نم يف ديزي نب ٌرحلا هيلإ ٌمضناو , نيسحلا ئفاو ئّتح يبتسدو يرلا ئلإ هعم اوبدن
 ,هاتأف ؟ كمدقأ ام هلسف نيسحلا ئلإ قلطنا : يلظنحلا نايفس نب ةّرقل دعس نب رمع لاق مث

 .هغلبأف

 مودقلا ينولأسيو , مهل مامإ الأ نوركذي ٌيلإ اوبتكرصملا لهأ نأ يّنع هغلبأ: نيسحلا لاقف
 توند اًملف ,لجر فلأ رشع ةينامث مهنم ينعياب نأ دعب يب اوردغف .مهب تقئثوف . مهيلع

 .ديزي نب ّرحلا يتعنمف . تلبقأ هنم ثيح ئلإ فارصنالا تدرأ ّيلإ هب اوبتك ام رورغ تملعف
 ئّتح ينقلطأف ةسام محرو ةبيرق ةبارق كب يلو .ناكملا اذه يف يب َعِجعَج ئّتح راسو
 !فرصنا

 يّنِإ هللاو . هلل دمحلا :رمع لاقف . يلع نب نيسح باوجب دعس نب رمع ئلإ ةّرُق عجرف
 . نيسحلا ةبراحم نع ئفعأ نأوجرأل

 :هباوج يف هيلإ بتك دايز نبا ئلإ هباتك لصو اًّملف ,كلذ هربخب دايرز نبا ئلإ بتك مث

 .هعم نم عيمج يف عياب اذإف .ديزيل ةعيبلا نيسحلا ئلع ضرعأف ؛كباتك تمهف دق
 .يبأر كيتأيل كلذ ينملعأف

 .ةيفاعلا ديري دايز نبا بسحأ ام :لاق دعس نب رمع ىلإ هباتك ئهتنا اًملف

 نبا بيجأ ال : لوسرلل نيسحلا لاقف . نيسحلا ىلإ دايز نبا باتك دعس نب رمع لسرأف
 ! هب ًابحرمف توملاب الإ وه | ب ./7"] لهف !ًادبأ كلذ ئلإ دايز

 ٠ ةليخنلا ئلإ هباحصأ عيمجب جرخف ءبضفغف .كلذب دايز نبا ئلإ دعس نب رمع بتكف
 نشوجلا يذ نب رمشو , يعبر نب ثّبَشو ؛رجبأ نب راّجحو ؛ريمن نب نيصحلا هّجو مث
 . هرمأ ئلع دعس نب رمع اونواعيل

 نإو ؟ ضرامتتأ: دايز نبا هل لاقف . ضرمب ٌلتعاف تّبَّشاَمْأو . هل هّهجو اّمل ذفنف رمش اًمأف
 نب ثرحلا ًاضيأ هعمو ؛ جرخ كلذ ثبش عمس املف ,انّودع لاتق ئلإ جرخاف انتعاط يف تنك



 .ميور نب ديزي

 ئلإ نولصي ريثكلا عمجلا يف نيسحلا لاتق ئلِإ لجرلا هّو اذإ دايز نبا ناكو :اولاق

 .نوفّلختيو )١( نوغوريف , نيسحلا لاتق نوهركي اوناك ,ليلقلا اّلِإ مهنم قبي ملو ءالبرك
 , اهي فوطي نأ هرمأو , ةفوكلا ئلإ ليخ يف يرقنملا نامحرلادبع نب ديوس دايز نبا ثعبف

 .هب هاتأ فّلخت دق هدجو نمف

 يف ةفوكلا مدق ناك دق ماشلا لهأ نم ًالجر دجو ذإ ةفوكلا ءايحأ يف فوطي وه انيبف

 سانلا كلذ ئأر اًملف !هقئع تيرضف .هب رمأف دايز نبا ئلإ هب لسرأف .هل ثاريم بلط
 .اوجرخ كلذ

 ع د

 الف .ءاملا هباحصأو نيسحلا عنما نأ دعس نب رمع ئلع دايز نبا باتك دروو :اولاق

 !"0نافع نب نامثع يقتلاب اولعف امك (') ةوسح هنم اوقوذي

 خينيف بكار ةئامسمخ يفريسي نأ جاجحلا نبورمع رمأ كلذ دعس نيرمع ئلع درو الف

 , مايأ ةثالثب هلتقم لبق كلذو .ءاملا نيبو هباحصأو نيسحلا نيب اولوحيو . ةعيرشلا ئلع

 .نوعدتريف : لاوطلا رابخألا نم ةعوبطملا يف )1١(

 .ةدحاو ةرم سحب ام ردقب ةعرجلا : مضلاب ةوسحلا (؟)

 نم مهريغو حوتفلا يف مثعألا نباو هخيرات يف يربطلاو 18١/7., : فارشألا باسنأ يف يرذالبلا هركذ (©)

 دعس نب رمع مهيلع قّيض اهدنعف : فاضأ مث «... يقنلا يقتلاب اولعف امك» : مثعألا نبا ظفل يفو , نيخرؤملا

 .قييضتلا ةياغ
 هّنأكو ءاملا ئلإ رظنت الأ ,نيسح اي :هتوص ئلعأب يدزألا نيصحلا نب هللادبع ئدانو :رداصملا ضعب يفو

 !ًاشطع اوتومت ئّتح ٌةدحاو ٌةرطق هنم نوقوذت ال هلو .ءامسلا دبك

 .هأدبأ هل رفغت الو ًاشطع هلتقا مهللا» : 9م نيسحلا لاقف
 ّمث ,ءاملا برشي هتيأر دقت هريغ هلإ ال يذلا هللاوف ,هضرم يف كلذ دعب هتدُمل هاو :ملسم نب ديمح لاق

 !هتفن ظفل ئّتح هبأد كلذ لاز امف ,ًاشطع ئّظلتيو هئيقي مث رَثْعْبَي ئّتح ءاملا برشبف دوعي
 عجارف «هّئمظ مهّللا» كم مامإلا ءاعدل شطعلا هكلهأف ةعرز هل لاقي لجر نع- ١77 مقر هوحن مّدقتو
 . تش نأ تش نأ



 مالسلاة يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 . ئشاطع نيسحلا باحصأ ثكمف

 نم هّمَأ تناكو , يلع نب سابعلا هاخأ رمأ شطعلا هباحصأو نيسحلاب ٌدتشا اّملو :اولاق

 ئّتح ةبرق لجر لك عم .ًالجار نيرشعوًاسراف نيثالث يف يضمي نأ. ةعصعص نب رماع ينب

 .هنيبو مهنيب لاح [ فلأ_16 ] نم اوبراحيف .ءاملا اوتأي
 نب ورمع مهعئمف , ةعيرشلا نم اوند ىّمح لاله نب عفان مهمامأو ءاملا وحن ساّبعلا ئضمف

 ةلاّجر محتقاو ءاهنع مهولازأ ىّتح هعم نمب ةعيرشلا ئلع سابعلا مهدلاجف . جاّجحلا
 ئلإ ءاملا اولصوأ ئتح مهنع نّوبذي هباحصأ يف سابعلا فقوو . مهبّرِق اؤلمف . ءاملا نيسحلا

 ,2©) نيسحلا ركسع

 :دعس نبأ ئلإ بتك دايز نبا َنِإ مث
 نوكتلالو .ءاقبلاو ةمالسلا هينمتل الو , مايألا هلواطتل نيسحلا ىلإ كّتعبأ مل يّنِإف : دعب امأ

 هب ثعباف كوباجأ نإف .يمكح ئلع لوزنلا هباحصأ ئلعو هيلع ضرعأف .ّىلإ هعيفش
 نيب لخو ءاندنج لزتعاف لعفت مل نإف , ّقاش قاع هّنإف هيلإ فحزاف اوبأ نإو ؛ ّيلإ هباحصأيو
 .انرمأب هانرمأ دق انإف ءركسعلا نيبو نشوجلا يذ نب رمش

 ةعمجلا ةليلو سيمخلا ةّيشع مهيلإ ضهنف . موقلا ئلإ اودهنا نأ هباحصأ يف رمع ئدانف
 .هوياجأف ءٍدغ ئلإ برحلا ريخأت نيسحلا مهلأسف « مّرحملا نم نولخ ٍلايل عستل

 مامأ اونوكيو .ضعب نم مهضعب مهبراضم اوضمي نأ هباحصأ نيسحلا رمأو :اولاق
 هّلئل ًاريثك ابصقو ًابطح هيف اومرضي نأو .ًادودخأ تريبلا ءارو نم اورفحي نأو .تويبلا

 .اهولخديف تويبلا رابدأ نم اوتؤي
 2 هع ع

 . جاّجحلا نب ورمع هتنميم ئلعو .هباحصأب دهن ةادغلا دعس نب رمع ىّلص املو :اولاق
 لآ نم ,ةيواعم نب ورمع نب ليبحرش رمش مساو  نشوجلا يذ نب رمش هترسيم ئلعو

 نب ثبش ةلاجرلا ئلعو . سيق نب ةورع ليخلا ئلعو  ةعصعص نب رماع ينب نم ديحولا

 )١( :فارشالا باسنأ 181/9,



 .دعس نب رمع [ ب4 ] ئلوم ديز ديب ةيارلاو . يعبر

 نيعبرأو ًاسراف نيثالثو نيتنثا اوناكو .هباحصأ ًاضيأ مالسلا هيلع  نيسحلا ًاّبعو

 .ًالجار

 ىلإ ةيارلا عفدو . هترسيم ئلع رهاظم نب بيبحو ؛هتنميم ئلع نيقلا نب ريهز لعجف

 .تويبلا مامأ هعم اوفقوو فقو ّمث يلع نب سابعلا هيخأ
 يذلا يّنم ناك دق : هل لاقف , نيسحلا ئلإ نيسحلاب عجعج ناك يذلا ديزي نب ّرحلا زاحناو

 ؟ ينم ناك امم ةبوت يل كلذ ئرتفأ . يسفنب كل ًايساوم كتيتأ دقو :ناك

 ءاش نإ ةرخآلا يف ّرحلا تنأو ايندلا يف ّرحلا تنأف , رشيأف ةبوت كل اهّنإ معن : نيسحلا لاق

 . هللا

 لزي ملف برحلا ٍتّبشو اهب مّدقتف , ةيارلا مّدق نأ ًاديز هالوم دعس نب رمع ئدانو :اولاق

 هتيب لهأ ريغ هعم قبي مل ىّتح . نولتقُيو نولتاقي نيسحلا باحصأ
 ّتح لتاقي لزي ملف ,ربكألا ٌيلع وهو , نيسحلا نب يلع لتاقف مهنم مّدقت نم لَّوَأ ناكف

 . لتقف فويسلا هتذخأو هعرصف . يدبعلا ذقنم نب ةّرم هنعط .لتق

 . هعرصف يواديصلا حيبص نب ورمع هامر , ليقع نب ملسم نب هللادبع لت ّمث
 . يميمتلا لشهن نب ورمع هلتق ,راّيطلا رفعج نب هللادبع نب يدع لتق مث

 مهسب يمعئّحلا ةورُع نب هللادبع هامر ءبلاط يبأ نب ليقع نب نامحرلادبع لتق مث
 , هلتقف

 , هلتقف مهسب ينهجلا رشان نب طيقل هامر .بلاط يبأ نب ليقع نب دّمحم لت مث
 لبقم نب دعس نب ورمع هبرض .بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب مساقلا لتق مث

 .يدسألا

 .هلتقف مهسب يونغلا ةبقع نب هللادبع هامر , يلع نب نسحلا نب ركيوبأ لتق ٌمث
 ينب نامثعو رفعجو هللادبع هتوخأل لاق يلع[ فلأ-/6] نب ساّبعلا كلذ ئأر املو : اولاق

 :ديحولا لآ نم ةيرماعلا نينبلا مأًاعيمج مهَأو  مالسلا مهيلعو هيلع- يلع



 مالشلاميلع نيسحلا مامإلا ةمجرت عوج

 .«هنود اوتومت ئّتح مكدّيس نع اوماحف . متنأ يسفنب_اومّدقت»

 لمحف. مهروحنو مههوجوب هنوقي_مالسلا هيلع نيسحلا مامأ اوراصف .ًاعيمج اومّدقتف

 هلتقف يلع نب رفعج هيأ ئلع لمح م , هلتقف يلع نب هللا دبع ئلع يمرضحلا بيوت نب يناه
 .ًاضيأ

 هب ئتأف , هسأر ٌرتحاف .هيلإ جرخ ّمث . هلتقف مهسب يلع نب نامثع يحبصأألا ديزي ئمرو

 1 . ينبثأ : هل لاقف , دعس نب رمع

 ! كبيثي نأ هْلَسَق دايز نب هللاديبع ينعي  كريمأب كيلع :رمع لاقف
 - لتق ئّتح لام ثيح هعم ليميو . هنود لتاقي نيسحلا مامأًامئاق يلع نب ساّبعلا يقبو

 .- هيلع هللا ةمحر

 دع دج

 هبرضسف ؛يدنكلا رشي نب كلام هيلع لمحف ؛هدحو  مالسلا هيلع  نيسحلا ىقبو

 ئقلأف ,هحرجف هسأر ئلإ فيسلا ئضفأو .هعطقف ّرَخ ٌسنرُب هيلعو ,هسأر ئلع فيسلاب
 ل ل ا ءاهسبلف ةوسنّلقب اعدو سنّبلا نيسحلا

 . لتقف )١( صقشمب ثمب نيسحلا رجح يف وهو دسأ ينب نم لجر هامرف ؛هرجح يف هسلجأف

 ليبق ٌلكوأ ريغ .هولتق هولتقي نأ اوٌءاشولو .ًاسلاج ًايلم_ مالسلا هيلع نيسحلا يقبو
 .هلتق ئلع مادقإلا هركتو اهريغ ئلع ّلكتت تناك

 , مهسب ريمن نب نيصحلا هامر هيف يف هعضو اّملف ,ءام نم حدقب اعدف نيسحلا شطعو
 .ءاملا برش نييو هنيب لاحو همف لخدف

 ئلع ئّشمتي ماق هنع اومجحأ [ ب101 دق موقلا ئأر املو ءهدي نم حدقلا عضوف

 .هيف ناك يذلا هعضوم ئلإ فرصناف .ءاملا نيبو هنيب اولاحف ,تارفلا وحن (') ةانسملا

 هبرضو . مهسلا  مالسلا هيلع  عزنف ,هقتاع يف هتبثأف . مهسب موقلا نم لجر هل عرسأف

 )١( ضيرع ريغ ًاليوط ناك اذإ مهسلا لصن :صقشملا .

 .ءاملا درتل ليسلل ئنبت ةريفض :ةانسملا (؟)



 ا ااا ا داعلا نيا

 هيلع لمحو . هدي يف فيسلا حرسأف . هديب نيسحلا هاقّناو فيسلاب يميمتلا كبرش نب ةعرز
 . طقسف ,هنعطف يعخنلا سوأ نب نانس

 ديزي نب لبس هوخأ لزنف .هادي تدعرأف هسأر رحيل يحبصألا ديز نب يلوخ هيلإ لزنو
 . يلوخ هيخأ ئلإ هعفدف ,هسأر ٌرتحاف

 «براضملا يف ام ئلإو .ريعلا نم هذخأ ناك يذلا سرولا كلذ ئلع سانلا لام مث

 . هوهبتناف

 ,©1) ميعنتلا ئلإ لصوو ًارئاس ةكم نم لصف امل مالسلا هيلع- نيسحلا ّنأ كلذب ينعي
 امو اهذخأف ةيواعم نب ديزي ئلإ هب قلطنب ءانحو سرو اهيلع نميلا نم ٌةلبقم ًاريع قحل
 :«20اهيلع

 :؛ثيدحلا ئلإ اندع

 ناك دقو_رغصألا يلع هانبا الإ هيخأ دلوو هدلوو نيسحلا باحصأ نم جنني ملو :اولاق

 :نالجر اَّلِإ هباحصأ نم ملسي ملو  نيتس عبرأ غلب ناك دقو  رمع الاو  قهار
 ىلإ هرّيسف .دايز نبا ئلإ دعس نب رمع هب ثعب ,يدسألا ةمامث نب عقرملا :امهدحأ

 برض اودارأف ,نيسسحلا لتق دعب هوذخأ ,ةينكس ّمَأ بابرلا ئلوم :رخآلاو ." ةذبرلا

 . ةدرفملا ةرمعلا تاقيم لحم ًالعف يهو ءاهنم نيخسرف ئلع ّلحلا يف ةكم نم بيرق عضوم :ميعتتلا (1)
 انناو لاوطلا رابخألا نم ةعوبطملا ىف (اهيلع امو اهذخأق ... نيسحلا نا كلذب ينعي) ةرابعلا هذه دجوت مل (()

 .اذه نم لوطأ ظفلب 780 - 546 ص :هباتك نم رخآ ماقم يف يرونيدلا اهركذ

 يف داشرالا يف # ديفملا خيمتلا ءركذ ام حيحصلاو الل هتريس نم تبث ام فالخ يهذا !ًادج لأت اهيفو

 نم تليقأ دق ًاريع يقلف ,ميعنتلا ئتأ ئّمح راسو : لاق . قارعلا ئلا ةكم نم قلع هريسم يف عقو ام نايب
 قارعلا ئلا انعم قلطني نأ ٌبحأ نم : اهياحصأل لاقو . هياحصأو هلحرل ًالامج اهلهأ نم رجأتساف ,نميلا

 . قيرطلا نم عطق ام ردق ئلع ءارك ءانيطعأ قيرطلا ضعب يف انقرافي نأ ٌبحأ نمو هتبحص انّسحأو هةاركُءانيفو
 .38/؟ : داشرالا ,نورخآ عنتماو ٌموق هعم ئضمف

 .فلؤملا هركذ امك رخآ ًائيش ال راجيتسالا وحن ئلع ًالامج ذوخأملا ناك اذه ئلمف

 اذإ زاجحلا قيرط ئلع قرع تاذ نم ةبيرق مايأ ةئالث ئلع ةنيدملا ئرق نم :هيناثو هلّوأ حتفب  ةذبرلا (©)
 دق ناكو .هدانج نب بدنج همساو - عظ  يرافغلا رذ يبأ ربق عضوملا اذهبو لَم ديرت ديف نم تلحر

 هون



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .هليبس اوّلْخف ؛«كولمم دبع يّنإ» : لاقف , هقنع

 ديزي نب يلوخ عم دايز نب هللاديبع ئلإ هتعاس نم نيسحلا سأرب دعس نب رمع ثعبو

 يف نذأ ٌمث ؛نيموي نيسحلا لتقم [ فلأ/1] دعب البركب دعس نب رمع ماقأو « يحبصألا

 . ليحرلاب سانلا
 نزاوه تءاج .ًاسأر نيعبسو نينثا تناكو ! حامرلا فارطأ لع سوؤرلا تلمحو

 .ريمن نب نيصصحلا عم ًاسأر رشع ةعبرأب ميمت تءاجو .ًاسأر نيرشعو نينثاب اهنم

 عم سوؤر ةّنسب دسأ ونب تءاجو ؛ثعشألا نب سيق عم ًاسأر رشع ةئالثب ةدنك تءاجو

 ينثاب فيقث تءاجو ءريهز نب ةمهيع عم سوؤر ةسمخب دزألا تءاجو .روعألا لاله

 .ورمع نب ديلولا عم ًاسأر رشع

 لماحملا يف همشحو هيراوجو هتانبو هتاوخأو نيسحلا ءاسن لمحب دعس نب رمع رمأو

 . لبالا ئلع ةروتسملا

 .ًاماع نوسمخ نيسحلا لتق نيبو مّلسو هيلع هللا ئَلص_ هللا لوسر ةافو نيب تناكو

 6 جا

 نبا لعج . هيدي نيب عضوف دايز نبا ئلع-مالسلا هيلع_نيسحلا سأر لخدأ املو :اولاق
 هللا لص هللا لوسر بحاص مقرأ نب ديز هدنعو « نيسحلا ايانث ةنارزيخلاب تّكني دايز
 :هل لاقف .- مّلسو هيلع

 - مّلسو هيلع هللا ئَّلص هللا لوسر تيأر دقلف ,2!)ايانثلا هذه نع كبيضق عفرا اهم

 .ئكبف ةربعلا هتقتخ ّمث .اهمثلي

 تفرخ دق خيش كن الول هللاو !كينيع هللا ئكبأ ؟ يكبت ّمِم :دايز نبا هل لاقف

 .54/* : نادلبلا مجعم 71 ةنس يف تام نأ ئلإ اهب ماقأف !نافع نب نامئعل ًابضاغم اهيلإ جرخ هس

 ةذيرلا ىلإ هرّيسف هلوق دعب يهو .؟01 ص :لاوطلا رابخألا نم ةعوبطملا ئلإ ًارظظ طقس ةرابعلا يفو :لوقأ
 .[ ةفوكلا ئلإ عقرملا فرصناف ,ماشلا ئلإ هللاديبع برهو ,ديزي كله ئّح اهب لزي ملف]

 ١١( لفسأ نم ناتنثو قوف نم ناتنن ؛ هيف مدقم يف يتلا عبرألا همف يف ناسنالا ايانث .



 ١ يدعلا نبا
 21و77 يا
 )١(! كقنع تبرضل

 . دعس نب رمع مامأ نشوجلا يذ نب رمش اهب مّدقت دق سوؤرلا تناكو :اولاق

 . موقلا داسجأ اونفدف . ةيرضاغلا لهأ عمتجاو :اولاق

 لاتق نم هفرصنم دنع هتيتأف .ًاقيدص يل دعس نب رمع ناك:لاق ء ملسم نب ديمح ئورو
 ّرشب هلزنم ئلإ بئاغ عجر ام هّنِإف .يلاح نع لأست ال :لاقف ؟ هلاح نع هتلأسف . نيسحلا

 .©9ميظعلا رمألا تبكتراو «ةبيرقلا ةبارقلا تعطق [ب -!1] هب تعجر ام
+ # #4 

 ديزي ئلإ مهب هّجو , مرحملا نم هعم ناك نمو نيسحلا نب ّيلع زهج دايز نبا ٌنِإٌمث :اولاق

 اومدق ئتح اوراسف , نشوجلا يذ نب رمشو ةبلعث نب نقحمو سيق نب رحز عم ةيواعم نبا

 هب يمرف ؛نيسحلا سأر مهعم لخدأو «قشمد ةئيدمب ةيواعم نب ديزي ئلع اولخدو ماشلا

 . هيدي نيب

 ًالجر رشع ةينامث يفاذه انيلع درو ! نينمؤملا ريمأ اي: لاقف نشوجلا يذ نب رمش مّلكت ٌمث
 انريأ مكح ئلع لوزنلا مهانلأسف . مهيلإ انرسف .هتعيش نم ًالجر نّيتسو هتيب لهأ نم
 !بناج ّلك نم مهب انطحأف . سمشلا قورش دنع مهيلع انودَمَف ,لاتقلا وأ دايز نب هللاديبع

 نم مامحلا ناذول ءرزو ريغ ئلإ نوذولي اولعج اهذخأم مهنم فويسلا تذخا اًملف

 كيتاهف .مهرخآأ ئلع انيتأ ئّمح لياق مون وأ روزج رزَج رادقم الإ ناك امف ,روقصلا

 مهراّوز .حايرلا مهيلع يفست ,ةّرفعم مهدودخو .ةلّمرم مهبايثو ؛ةّدرجم مهداسجأ
 .(4) مخرلا مهدوقوو ,(؟7نايقعلا

 .683و 27 ص :دينملا ّبصعتملا ئلع درلا 5١1/8, : مظتنملا :اهنم .ةريثك رداصم ىف تءاج ةياكحلاو )١(

 2156/5 :دئاوزلا عمجم ,؟؟/7 :ةباغلا دسأ 6 :صاوخلا ةركذت 27 :ةياهنلاو ةيادبلا

 .8- ص :دعس نبال ٍةْيع مامإلا ةمجرت يفو ١١8 :قعاوصلا

 8١. ص : دعس نبال يَط نيسحلا ةمجرت ؛؟10 :ةّمألا صاوخ ةركذت ا : ءالبنلا مالعا ريس (؟)

 .ردغلاب فوصوم ريطلا نم عون :نابقعلا (7)
 .ردغلاب فوصوم ريطلا نم عون : مخرلا ()



 مالشسلاه يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 0و ب

 لتق نودب مكتعاط نم ئضرأ تنكدق ! مكحيو : لاقو هنيع تعمد ديزي كلذ عمس اًملف
 . هللادبع ابأ هللا محر ,هنع توفعل هبحاص تنك ول هللاو امأ ,ةناجرم نبا هللا نعل نيسحلا

 :لّثمت من

 «7ملظاو ّقعا اوناك مهو انيلع ةّرعأ ٍلاجر نم اماه قلفن
 نيسحلا نب يلع اعد هؤادغ رضح اذإ ديزي ناكو ,هئاسن راد اولخدأف ,ةّيرذلاب رمأ مث

 () هعم نالكأيف ءرمخ هاخأو

 عم قلطنا : نيسحلا نب ّيلعل لاقو [ فلأ77] زاهج نسحأب مهزيهجتب رمأ ّم :لاق
 لزنيو «مهمامأ ريسي ًاسراف نيثالث يف ًالجر هعم هّجوو ؛ٌنهنطو َنهغلبت ىّمح كئاسن

 .ةنيدملا ئلإ مهب ئهتنا ئّنح , مهنع ةرجح

 ا

 ,ةرص نسب مهس ينب ديس ناك يلهاج سراف رعاش .ينايبذلا يرملا ةعيبر نب مامحلا نب نيصحلل تيبلا )١(

 :اهعلطم ةديصق نم تيبلاو ,ةّيلهاجلا ىف ناثوألا ةدابع اواذبن نّمم وهو «مينعلا عنام» بّقليو

 امنأمو ًاقوقع عوضوم ةرادب اهلك ةرشملا ءانفأ هللا ئزج

 .ةّمث اهجيرخت رظناف 74-19 :«تايلضفملا» يف يهو 111/١ :يزيربتلا حرشب ةسامحلا ناويد رظأ

 ؟اذه ينبا عراصت له : نيسحلا نب رمعل موي تاذ لاقف :مالكلا اذه دعب لاوطلا رابخالا نم ةعوبطملا يفو (1)
 . هنارقأ نم ناكو .ًادلاخ ينعي

 !ريصأ اني رظنتف . هلتاقأ ىّتح ًافيس هطعاو ,ًافيس ينطحا لب :رمع لاقف

 !؟ديح الإ ةّبحلا دلت له . مزخأ نم اهفرعأ ةنشنش :لاقو هيلإ ديزي هّمضف
 75١. ص رماع معنملادبع قيقحت  لاوطلا رابخالا .. مهزيهجتب رمأ مث :لاق



 [دايز نبا سلجم يف كلام نب سنأ ثيدح]
 وبأ انربخأ :لاق ,يسدقملا حيجار نب فلخ نب دّمحم هللادبع وبأ انربخأ- (179)

 نب نسحلا نب دّمحم بلاغ وبأ انربخأ :لاق ءفسوي نب قلاخلادبع نب ّقحلادبع نيسحلا
 لهسوبأ انربخأ :لاق ,ناذاش نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انربخأ :لاق ,ينالقابلا دمحأ

 نب ناميلس انثّدح : لاق . مثيه نب ميركلادبع انثّدح : لاق .ناطقلا دايز نب دّمحم نب دمحأ
 .دّمحم نع . ماشه نع .ديز نب دامح انثّدح :لاق .برح

 «-مالسلا هيلع- نيسحلا سأرب يتا ثيح دايز نب هللاديبع تدهش :لاق ءسنأ نع

 هللا ئّلص - يبنلاب مههبشأ ناك هنإ امأ : تلقف :لاق ,هدي يف بيضقب تكني لعجف :لاق

 .- مّلسو هيلع
 انربخأ : لاق .بلحب يطساولا رجاتلا نسحلا يبأ نب ىجرم لضفلاوبأ انربخأ- [170]

 ]١21[ ماقرألابو ,قيرطلا اذهب 146 مقر ,/84/؟ :ةباحصلا لئاضف يف دمحأ هجرخأ  1794و١797

 .يتأيس امك نيرخآ نيقيرطب
 .ماشه نع هيبأ نع ريرج نب بهو نع هقيرط, /4 مقر 377/7 :فارشألا باسنأ يف يرذالبلا ةاوزو

 ص :_- ه7 ةنس ثداوح مالسالا خيرات يفو ,18-/7 :ءالبنلا مالعأ ريس يف ىبهذلا هاورو ٠١6

 :ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريتك نبا هاورو 4/١6١ فيشك ىف امك رازبلاو .ةصفح هتخأو نيريس نب دمحم نع

 .5348و 7741/و 7747 ماقرألاب ثالث قرطب راتسألا

 ميعن يأ نع« مقر 704/1 :لاتعلا لزنك يف يدنهلا يقتملا هاورو .

 ه- 077914 مقر :دمحأل ةباحصلا لئاضف ؛01و 00 مقر :ركاسع نبال ذيل نيسحلا مامالا ةمجرت ] ١1١[



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 :لاق .دمحأ نب دّمحم لضفلا وبأ انربخأ :لاق , يناتكلا نب يلع نب دّمحم بلاط وبأ لدعلا

 « يحلصلا نسحلا نب يلع نسحلا وبأ انربخأ: لاق. دلخم نب دّمحم نب دّمحم نسحلا بأ انربخأ

 :لاق . ناسح نب ماشه انّ دح :لاق . ظفاحلا ناعمس نب نامثع نب دّمحم ركبوبأ انربخأ: لاق

 ليمش نب رضنلا انّثدح : لاق , هللادبع نب نيسح انّئدح :لاق .لشحب لهس نب ملسأ انثّدح

 « نيريس تنب ةصفح ينتثدح : لاق «ناسح نب ماشه انّثدح :لاق

 نب نيسحلا سأرب ءيج ذإ دايز نب هللاديبع دنع تنك: لاق كلام نب سنأ ينّئدح :تلاق

 تيأر ام :لوقيو هفنأ يف هبيضقب لوقي لعجف , هيدي نيب هعضوف- هيلع هللا ناوضر يلع
 .[ ب-الا/]- مّلسو هيلع هللا ئَّلص- هللا لوسرب مههبشأ ناك هّنِإ:تلقف !ًانسح اذه لثم

 نبا مركلاوبأ انربخأ :لاق ,هباتك يف يطيبقلا نبا جرفلا وبأ انربخأ_- ]١1[

 ريس .1414 مقر : يناربطلل ريبكلا مجعملا ,179//؟ :لوصولا ريسيت ,ال/8 مقر 01/0 :يذمرتلا نتس هس

 مقر : نآمضلا دراوم ,1977 مقر 01/4 :ناّبح نبا ميحص بيترتب ناسحالا ,181/7 :ءالبنلا مالعا

 ٌنسح :هلوق ركذو يذمرتلا نع ١4١ ص يفو ١6١/4 :ةياهنلاو ةيادبلا ,6 ١/7 ٠ :لامكلا بيدهت ,1178*

 مامإلاو ,؟97 مقر :ئربكلا تاقبطلا يف دعس نباو ١ مقرب ركاسع نبا ظفاحلا دانسإلا اذهب هجرخأ [171]

 ةمجرت يف مِهْلك1 14 مقر : ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلاو ,17917/ مقر :ةباحصلا لئاضف يق دمحأ
 . هلل نيسحلا
 :ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا هنع هاورو 7141 مقر 71/7 :هدنسم يف ىلصوملا ئلعي وبأ هجرخأو

 1 .هركذف سنأ نع نسحلا نع دلاخ نب ةّرق هاورو :لاق مث ١١8

 يذمرتلاو ئلعي وبأ هاور :لاقو !01/4 مقر : لئاضفلا باتك_ ةرهملا ةداسلا قاحتا يف يريصوبلا هاورو

 .بيرغ نسح ثيدح :لاقو ًارضتخم
 137 مقر :يتاثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هجرخأو

 ريس ىف ىبيهذلاو , كاحضلا نبا هجّرخ :لاقو دنسلا فذحب ١77 : ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا ٌبحملا هاورو

 0 . يذمرتلا نع 118. :ةقرحملا قعاوصلا يف رجح نباو 14/5 :ءالبنلا مالعأ

 .ايندلا يبأ نبأ ركب يبأ قيرط نم غ7 ص :دينعلا بّصعتملا ئلع درلا هباتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ هاورو
 <15 7 فاح ماقرألابو قيرطلا اذهب 7147 مقر :- نيسحلا بقانم باب  راتسألا فشك يف امك راّزبلاو

 هه



 وبأ انربخأ: لاق-_اعامس نكي مل نإ ةزاجا يليعامسإلا مساقلاوبأ انربخأ : لاق يروزرهشلا

 .ديوس يبأ نب نامثع نب دّمحم انّددح : لاق ,يدع نب دمحأو بأ انربخأ: لاق «يسرافلا ورمع

 .ديز نب يلع نع ؛ةملس نب دامح انثّدح :لاق .برح نب ناميلس انثّدح :لاق

 نب هللاديبع ئلإ هب ءيج نيح يلع نب نيسحلا سأر تدهش :لاق , كلام نب سنأ نع

 - كّنؤسأل هللاو : تلق : لاقءرغثلا نسحل ناك نا :لوقيو بيضقب هايانث تكني لعجف .دايز

 ! هيف نم كبيضق عضوم لّتقي - مّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأر دقل
 كلملادبع نب فلخ مساقلا يبأ نع . ظفاحلا يسدقملا لضفملانب يلع انأبنأ_ [17]

 :الاق  ةزاجا  ديلت يبأ نبا نارمع وبأو باتع نب دّمحم وبأ انربخأ :لاق :لاوكشب نبا
 ديعس انربخأ :لاق .مساقلا نب فلخ مساقلا وبأ انربخأ :لاق ءربلادبع نبا رمع وبأ انربخأ

 نب قاحسإ انثّدح :لاق .يمرضحلا نوراه نب دّمحم انثّدح :لاق , نكسلا نب نامثع نبا

 نسحلا يبأ نب نسحلا انثّدح :لاق :20ءاذحلا ةديبع وبأ انثّدح :لاق .يزورملا ميهاربإ

 :لاق :ءاّدبلا ةيلاعلا وبأ انثّدح : لاق «لابنلا

 ينأش ئرت فيك : لاقف ةزرب يبأ ئلإ دايز نب هللاديبع لسرأ « يلع نب نيسحلا لتق امل
 نأ نامألا كل : لاقف ؟ ةمايقلا موي هللا عنصي امب يملع امو :لاق ؟ةمايقلا موي نيسحلا نأشو

 ديناسأب يناربطلاو رازبلا هاور :لاقو 116/4 :دئاوزلا عمجم يف راّربلاو ؛ سنأ نع رخآ قرطب 7784و ه-

 .اوقثو هلاجرو

 يف يعيطقلاو ,برح نب ناميلس نع قاحسإ نب ليعامسإ نع تايناليغلا يف يمعفاشلا ركبوبأ هاورو

 516 ص طساو خيرات يف لشحب لهس نب ملسأ هاورو , برح نب ناميلس نع يجكلا نع لئاضفلا تادايز

 1٠. مقرلا يف مدقت ام ظفلب سنأ نع رخآ دانساب 187-

 .ةيلاعلا يبأ نع رخآ قيرطب ١6 مقر 14/5 : ل نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلا هاور [177]

 :؟801/ :صاوخلا ةركذت يف يزوجلا نبا طبس لاقو

 سيق دايز نبا دنع ناك : يبمشلا لاقو , يملسألا ةزرب وبأ ديزي دنع ًارضاح ناك يذلا نأ :ريرج نبأ ركذو»

 , هيف نومفشيف هوبأو هّدج ةمايقلا موي يتأي :لاقف ؟نيسح يفو ّيف لوقت ام :دايز نبا هل لاقف ,دابع نبأ
 .«سلجملا نم هماقأو دايز نبأ بضغف !كيف نوعفشيف كوبأو كّدج يتأيو

 .دادحلا :خن (1)



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .كيأرب ينربخأ نكلو كريضا ال

 هيلع هللا ئّلص هللا لوسر نيسحل عفشي نأ يبأر ّنإف ييأر نع ينتلأس ذإ امأ :لاقف

 !دايز كل عفشيو  مّلسو

 104 ّيلِإ دغت مل نئل :هل لاقف ,هوّدر :لاق رادلا باب غلب اّملف ! جرخا ! جرخا :لاقف

 !كقنع ٌتبرض حورتو [ فلأ

 هيلع هللائّلص  هللالوسر باحصأ نم 2١7 يملسألا ديبع نب ةلضن :وه اذه ةزرب وبأ
 تولع

 انربخأ: لاق , يقابلادبع نب دّمحم ركب يبأ نع , نسحلا نب ديز نميلا وبأ انربخأ-[17]

 انّثدح : لاق. فورعم نب دمحأ انربخأ : لاق , سابعلا نب دّمحم انربخأ : لاق , يلع نب نيسحلا

 )١( يبلا نع ئور ؛ هي يبنلا بحاص يملسألا ةزرب وبأ عيبرلا نب لامج نب ثراحلا نب ديبع نب ةلضن #
 يف ةرحلا دعب ةيواعم نب ديزي ةرامإ يف تام ءاهلهأ دنع هثيدح ةرصبلا نكس ...و قيدصلا ركب يبأ نعو

 ةداتق نع ةملس نب دامح هلاق كلذك ةارهو ناتسجس نيب ةزافملا .

 مالعأ ريس : عجارو ؛١/451- :رجح نبال بيذهتلا بيذهتو ,411/7 : نابح نبال تاقثلا باتك نع ًالقن
 ءالبتلا : 10/16

 71/١. مقرب تاقبطلا نم ين نيسحلا مامالا ةمجرت يف دعس نبا هآور [ 177]

 للع ىفو دعس نيا نع هدانسإب 174 :ركاسع نبا ظفاحلا هاورو , دعس نبأ نع ال :لامعلا زنك»

 لتق يف ةشئاع نع , يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دّمحم ثيدح نع لئسو :أ/87 ى هج : ينطقرادلا

 يعيكولا رمع نب دمحأ هاورف هيف فلتخاو ,بابحلا نب [ ديز حيحصلاو ءاذك] ديزي هيوري : لاقف .نيسحلا
 :حيحصلا وهو .هيبأ نع هيف لوقي الو هبسني الو .يراصنألا ةرامع نب [ اذك] ديعس نع :لاقو , هنع
 نسحلا وبأ اتثّدح . ىبأ انثّدح , ىعيكولا رمع نب دمحأ [ اذك] ميهاربإ انثّدح , ىطساولا دمحأ نب رفعج انتدح

 . يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ ني دمحم نع .هببأ نع .يراصنألا ةيزغ نب ةرامع نع .ةبعش انئّدح . يلكملا

 .تيبلا يف مّلسو هيلع هّللا لص ليربج عم وهو اهل لاق مّلسو هيلع هّللا ئلص هلل لوسر نأ :ةشئاع نع
 :لاق , معن :لاق ؟هّيحت كنإ :لاقف . هيلإ هللا لوسر هّمضف يلع نب نيسح لخدف تلعفق . بابلا كيلع :لاقف

 [ نم]] لوانتف .اهيف لتقي يتلا ةبرتلا كيرا نأ ّبحتأ : لاقف . يبنلا انيع تعمدق :لاق , هلتقتس كّنما نا امأ

 : . ءارمح ةبرت ٌّفطلا

 , نيسحلا وبأ بابحلا نب ديز انئّدح . ديعس نب ئيحي نب دّمحم نب دمحأ انئّدح , ليعامسإ نب نيسحلا انئّدح
 !سيبأ نع لقي ملو . ةثئاع نع ؛ثراحلا نب ميهاربإ نب دّمحم نع .يراصنألا ةرامع نب نايفس انئّدح



 ا ااا اا وعيدعلا نبا

 نب نامثع نع .دّمحم نب يلع انثّدح :لاق , دعس نب دّمحم انثّدح :لاق , مهفلا نب نيسحلا

 . يربقملا نع .مسقم
 وبحي نيسحلا ءاج ذإ ,ًادقار_ مّلسو هيلع هللا ئَلص- هللا لوسر انيب :تلاق ةشئاع نع

 ؟ كيكبي ام : تلقف , يكبي ظقيتساف . هنم اندف , يرمأ ضعبل ٌثمق مث , هنع هتّيحنف . هيلإ

 كفسي نم ئلع هللا بضغ ٌدتشاف . نيسحلا اهيلع لتقي يتلا ةبرتلا ينارأ ليربج ّنا:لاق
 .ءاحطب نم ةضبق اهيف اذإف هدي طسبو ,همد

 ًانيسح لتقي يّتما نم اذه نمف ,يننزحيل هنأ هديب يسفن يذلاو !ةشئاعاي :لاقف

 !؟ يدعب





 [ مانملاي ف ُهآر امو هيلع هللا ةمحر سابع نبا ثيدح

 -بلحب هيلع ينم ءارق_ دزربط نب رمعم نب دّمحم نب رمع صفح وبأ انريخأ- [174]

 دّمحم نب دّمحم بلاط وبأ انربخأ : لاق ء نيصحلا نب دمحم نب هللا ةبه مساقلا وبأ انربخأ : لاق

 دّمحم انثّدح :لاق , يعفاشلا هللادبع نب دّمحم ركبوبأ انثّدح : لاق . ناليغ نب ميهاربإ نبأ

 نع ,تباث يبأ نب بيبح نب هللادبع انثّدح :لاق .ميعن وبأ انثّدح :لاق ؛ يعمسملا دادش نبأ

 ءريبج نب ديعس نع . هيبأ
 تلتق دق يّئا- مّلسو هيلع هللا ئّلص  دّمحم ئلإ ئلاعت هللا ئحوأ : لاق . سابع نبا نع

 !ًافلأ نيعيسو ًافلأ نيعبس كتنب نباب لتاق ينو .ًافلأ نيعبس ايركز نب ئيحيب
 :لاق .مساقلا بأ ظفاحلا انربخأ : لاق , يعفاشلا هللا ةيه نب رصن وبأ انأينأ- [178]

 نب دّمحم ركبوبأ انثدح :لاق .داّيعلا دمحأ نب ديعس ائربخأ :لاق ؛لالحلا هللادبع وبأ انربخأ

 نب يلع نب نيسحلا نب رمع انثّدح :لاق ينابيشلا ايركز نب دّمحم نب [ ب-1/8] هللادبع
 :لاق ,يبأ انثّدح :لاق .زاّرخلا نسحلا نب دمحأ انثّدح :لاق ,يضاقلا ينابيشلا كلام

 .دنه يبأ نب دواد نع ,قراخم نب نيصح انثّدح

 .كانه انتاجيرخت عجارف 86 مقرب نتملاو دانسالاب ثيدحلا مدقت [ 174 ]

 .154/1 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبأ هدروأو 141 مقرب القط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [175]

 ما :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هاورو

 .ركاسع نبأ نع 877 :بلاطلا ةيافك ىف ىجنكلا ظفاحلا هاورو



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 نب نيسحلا ئلع الإ يركز نب ئيحي دعب ٍدحأ ئلع ءامسلا كبت مل : لاق . نيريس نبأ نع

 ْ . يلع
 رفعج وبأ انربخأ : لاق « يلصوملا دادش نب دوعسم نب دمحأ سابعلاوبأ انربخأ- [171]

 , ناذلش نب يلع وبأ انربخأ : لاق . ناهبن نب يلع وبأ انربخأ : لاق , صاقلا نب دمحأ نب دمحأ

 نب قاحسإ انثّدح :لاق .ناطقلا دايز نب هللادبع نب دّمحم نب دمحأ لهس وبأ انربخأ :لاق

 يبأ نب رامع نع .ديز نب دامح انثّدح :لاق ءملسم نب نافع انئّدح : لاق «يبرحلا نسحلا

 ,راّمع

 لياق انأو مانملا يف  مّلسو هيلع هللا ئَّلَص هللا لوسر تيأر :لاق ء سابع نبا نع
 ؟- يمأو تنأ يبأب_ اذه ام : تلقف . ةروراق هعمو (١)ربغأ ثعشأ يريرس ئلع راهنلا فصنب

 . ةروراقلا يف هلعجاف هطقتلا هباحصأو نيسحلا مد اذه :لاق

 ! مويلا كلذ يف لتق هاندجوف تبسحف :لاق

 دمح نب دّمحم هللادبع وبأ انربخأ : لاق . نينب نب ينغلاديع مساقلا وبأ انربخأ- [117/]

 - يل ٌةزاجا- ءارفلا رمع نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ انربخأ :لاق «يحاترالا دماح نبا

 ةالوم ةجيدخ قّقوملا ٌّتسو .لابحلا هللادبع نب ديعس نب ميهاريإ قاحسإ وبأ انأبنأ :لاق

 مساقلا وبأ انربخأ :قاحسإ وبأ لاق ,ةطبارملا ميهاربإ نب دّمحم نب رمع صفح يبأ

 انربخأ : لاق  عمسأ انأو هيلع ةءارق_ يسوطرطلا نسحلا نب رمع نب دمحأ نب راّبجلادبع

 ئلع ّئئرق :ةجيدخ تلاقو هيلع ةءارق  يكاطنالا رادنب نب نيسحلا نب نسحلا ركبوبأ

  ] 1١71مقر :لبنح نب دمحأل ةباحصلا لئاضف  778١حيحص هداتسإ : هقّقحم لاقو .

 :يمزراوخلا بيطخلل الط نيسحلا لتقم ٠١1//7 مقر 57.

 :مقرلا قيلاعت عجارو 778

 )١( .ُرابُملا هّئدب الع نم : ربغألاو . هيف دّبلت عم رعشلا رشتنملا : ثعشألا

 ]  ] 117مقر : ةباحصلا لئاضف يف دمحأ هجرخأ ١185 نع جاجح نع يرصبلا هللادبع نب ميهاربإ نع هقيرطب

 :ءالبنلا مالعأ ريس يف ىبهذلا هاورو ....دامح 518/9.

 .يتآلا مقرلا قيلاعت عجارو



 - عمسأ ةدهاش انأو  يكاطنالا رادنب نب نيسحلا نب يلع نب دمحأ نب ئيحي مساقلا يبأ

 دومحم سابعلاوبأ انثّدح :الاق . نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ يضاقلا يّدج ينربخأ :لاق

 :لاق ,كلام نب ناسغ انثّدح :لاق «يناربزكلا انثّدح :لاق .بيدألا لضفلا نب دّمحم نبا

 ءراّمع يبأ نب راّمع نع .دامح انثّدح

 يفو ربغأ ثعشأ مونلا يف_ مّلسو هيلع هللا ئّلص- هللا لوسر تيأر :لاق سابع نبا نع

 ؟اذه ام ّيمَأو تنأ يبأب :تلقف مد اهيف ةروراق هدي

 موي هودجوف . مويلا كلذ يصحاو مويلا ذنم هطقتلا لزا مل . يلع نب نيسحلا مد اذه : لاق

 .- هللا همحر- نيسحلا لتق

 - ةيزعملا ةرهاقلاب_ يواسلا نيسح نب دمحم نب فسوي بوقعي وبأ انربخأ- [18]

 نب ئسومو ماشه نب ريثك نع 177 مقرب تاقبطلا نم وين نيسحلا مامإلا ةمجرت يف دعس نبا هاور [778]
 .ةملس نب دامح نع ليعامسإ

 نع نافع نع 87 يفو .دامح نع ,(يدهم نب) نمحرلادبع نع 0 :دنسملا يف دمحأ هجرخأ»

 يعيطقلا ةياور نم هيفو 1541و 17 مقر : ةباحصلا لئاضف يفو , :ركاش دمحأ ةعبط ىفو .دامح

 6 ةقرولا :هدنسم يف ديمح نب دبع هجرخأو ,دححصو هتَّحم امهحّمصو 1147و :مقرب

 مكاحلاو ,ةاقتنملا دئاوفلا يف صلخملا رهاط وبأو 1877 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هجرخأو

 . ملسم طرش ئلع هاحّحصو ؛هصيخلت يف يبهذلأو 5517/4 : نيحيحصلا ئلع كردتسملا يف

 يف يقهيبلاو 155/١, :دادغب خيرات يف بيطخلاو 147/١: :باعيتسالا يف ربلادبع نبأ ةجرخأو

 8797/57 :ةوبنلا لئالد

 7٠ج 7١: ةنس ثداوح يف مظتنملا يفو 017 ص :دينعلا بّصعتملا ئلع ّدرلا يف يزوجلا نبا جرفلا وبأو

 .17/1 :ةرصبتلا يفو ,[؟ 47/86 :اهنم ةعوبطملا يفو ] 045 مقر ايفوص ايأ ةطوطخم) ١14 ةقرولا

 :ءالبنلا مالعأ ريس يفو ,781/17 :مالسالا خيرات يف يبهذلاو 77/1 : ةباغلا دسأ يف ريثألا نيا هجرشأو

 بياذهت يفو , 01 :ةباصإلا يف رجح نباو ,451/7و 871/7 :لامكلا بيذهت يف يّرملاو

 .؟06/57 :بيذهتلا

 مقر هخيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا هقيرط نم هجرخأو (نيسحلا لتقم باتك هل) ايندلا يبأ نبا هجرخأو
 :لاق ّمث دمحأ نع” ٠ -/4.:ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هدروأو هيقيرطب يميطقلا نع هدانسإب/ 70و17

 هو



 1 ©عورتصح مالشلاه يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 وبأ انربخأ : لاق . يناهبصإلا يفلسلا ميهاربإ نب دّمحم نب دمحأ رهاط وبأ مامإلا انربخأ : لاق

 نب يلع نسحلا وبأ انثّدح :لاق_ ظفاحلا خيشلا- ينادربلا نب دمحأ نب دّمحم نب دمحأ يلع

 يلع نب دّمحم نب رمع انئّدح :لاق_ءالمإ_دهازلا دباعلا ينيوزقلا نسحلا نب دّمحم نب رمع

 نب ميهاربإ انثّدح :لاق . يضاقلا برح نب هدبع نب دّمحم ةديبع وبأ انثّدح :لاق .تايزلا
 .راّمع يبأ نب راّمع نع , ةملس نب دامح انئّدح :لاق .جاجحلا

 مئانلا ئري اميف [ فلأ-/5 ]- مّلسو هيلع هللا ئّلص_ هللا لوسر تيأر : لاق سابع نبا نأ
 ام ! هللا لوسر اي ّيمأو تنأ يبأب : تلقف مد اهيف ةروراق هدب يف ربغا ثعشا راهنلا فصن

 ؟اذه

 | مويلا كلذ لتُق هودجوف . مويلا ذنم هطقتلا لزأ ملف , نيسحلا مد اذه :لاقف
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 .رياغم ظفلو رخآ دانسإب ايندلا يبأ نبا نع هدروأ مث يوق هدانسإو هس

 لاجر دمحأ لاجرو يناربطلاو دمحأ ءاور :لاقو :.158/9 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلا ةةرؤأو
 نب دمحأو هبيش يبأ نبا ركبوبأ ءاور :لاقو ب٠١ ق/ال ج.: ةرهملا ةداسلا فاحتإ يف يريصوبلاو . حيحصلا

 . حيحص وللسب ديمح نب دبعو عينم نب دمحأو لينح
 :ئلاعت هللا همحر ريدغلا بحاص ينيمألا ةمالعلا انخيشل انتنسو انتريس باتك يف هرداصم ةّيقب عجارو
 .1-5١017184؟4 ص



 [ مالسلا هيلع هتداهش دعب رهظ امو هتبيصم ةمظع]
 انثّدح: لاق. يمشاهلا بّلطملادبع نب لضفلا نب بّلطملادبع مشاه وبأ انربخأ-[14]

 دّمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انربخأ : لاق « يماطسبلا رصن نب نسحلا يبأ نب رمع عاجش وبأ

 :لاق ءيذغاكلا رصن نب روصنم لضفلا وبأ انربخأ :لاق . يناهبصإلا رجاتلا ميهاربإ نبا

 ئسوم نب رشب انثّدح :لاق ؛لامجلا يدادغبلا هللادبع نب دّمحم نب دّمحم رفعج وبأ انثّدح

 - ناميلس نب رفعج ةلاخ  ملاس ّمَأ نع .رفعج انثّدح :لاق .دلاخ انئّدح :لاق ءيدسألا

 :تلاق

 .مدلاك ناطيحلاو تويبلا ئلع ًارطم انرطم  هنع هللا يضر يلع نب نيسحلا لتُق اّمل

 !باذع لزنيس هنأ ٌكشن ال انُك ئتح .ناسارخبو ماشلابو ةفوكلاو ةرصبلاب ناك هّنأ ينغلبف

 نكي مل نإ ةزاجإ- انبلا نب بلاغ وبأ انربخأ :لاق ءبتكملا صفح وأ انأبنأ- [180]

 بيذهت يف ىّرملا ظفاحلاو .745 مقري الْيْظ نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ [ 77]

 .يوغلا ظفاحلا قيرط نم 47/1 :لامكلا

 يوغبلا ظفاحلا وه هنأ رهاظلاو) عينم تنب نبا هجرخ : لاقو :ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا ٌبحملا ءاورو

 .(ليق امك

 :نيطمسلا دئارف ,/8/17 :يلاوعلا موجنلا طمس ١117 :ةقرحملا قعاوصلا ,1١/؟ :ءالبنلا مالعأ ريس

 .18+/1 :روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم يفو ؛407 مقر

 بيذهت يف يّرملا ظفاحلاو 5٠٠, مقرب قشمد خيرات يف ركاسع نبا ًاضيأ يوغبلا ظفاحلا نع هاورو [ 4٠

 هه



 سي إن” لل مالسلاةيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 :لاق ,ةبابسح نبا مساقلا وبأ انربخأ :لاق «نومأملا نبا مئانغلا وبأ انربخأ : لاق  ًاعامس

 انثّدح :لاق ,دعس نب ئيحي نب دّمحم نب دمحأ ينثّدح :لاق .يوغبلا مساقلا وبأ انربخأ

 دنه ئلوم ناورم تعمس :لاق نوميم نب يدهم ئيحي وبأ ينثّدح :لاق .بابحلا نب ديز
 :لاق_ بلهملا تنب

 تيأر هيدي نيب عضوف نيسحلا سأرب ءيج امل :هنأ دايز نب هللاديبع ُباَوَب ينثّدح

 !ًامد لياست ةرامالا راد ناطيح

 - يدادغبلا ريقَملا نب نسحلا يبأ نب هللادبع يبأ نب يلع نسحلا وبأ انربخأ-[81١]

 ٌةزاجا-[ ب-ا/4] دّمحم نب رصان نب دّمحم لضفلا بأ انربخأ : لاق_ةيزعملا ةرهاقلاب راّجنلا
 هللادبع وبأ انأبنأ : لاق . ظفاحلا لاّئحلا هللادبع نب ديعس نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انأبنأ : لاق -

 فورعملا ناميلس نب دمحأ نب نيسحلا هللادبع وبأ انربخأ: لاق دقانلا رمع نب نسحلا نب دّمحم

 يرابنألا مشاه نب زيزعلادبع نب نوراه ينعي ىلع وبأ انئّدح : لاق . يراصنألا يربطلاب
 :لاق ,لامجلا دّمحم نب دمحأ انئّدح :لاق , لهس نيرمع انئّدح : لاق_يجراوالاب فورعملا

 .رباج نع . ةدعسم نع ,تلصلا نب دّمحم انثّدح : لاق , تارفلا نب دمحأ ئلع تأرق

 .ٌمد اذإف يبوث باصأف .راهنلا فصنب موي تاذ ترطم :لاق ؛هللادبع نب طرق نع

 .. هيلع هللاةمحر- نيسحلا لتق موي وه اذإو .برشت ملف مد اذإف , يداولا ىلإ لبرالاب تبهذف
 نب دّمحم انثّدح :لاق ,يولعلا ئضترملا نب ٌيلع نب نسحلا دّمحم وبأ انأبنأ- ]١87[

 :لاق ,فيظن نبا تاكربلاوبأ انربخأ :لاق ءرقصلا يبأ نب رهاط وبأ انربخأ :لاق ءرصان

 نيسحلا هللادبع وبأ ينربخأ : لاق « يبالودلا رشب وبأ انثٌّدح :لاق « قيشر نب نسحلا انربخأ

 نب يلع نب ديز نب نيسحلا نب ديز نب ئيحي نب نسحلا دمحم وبأ انثّدمح :لاق , يلع نبأ
 نع .نزام ينب نّدؤم مسقلا يبأ نع يراصنألا نيسح نب نسح انثّدح :لاق «نيسح

 .150 :ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا ٌبحملاو ,478/7 :لامكلا <

 .16.0/19 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا هدروأو

 17/٠. مقر :ةرهاطلا ةّيرذلا يف يبالودلا هجرخأ ]١87[



 ئّتح لزت مل مث .اهراطقأ نم ءامسلا تّرمحا نيسحلا لتُق اّمل : لاق « يعخنلا ميهاربإ نع

 !ًامد ترطقف ترطقت

 :لاق-هتياور يف يل نذأ ام يف يلع نب دمحأ نب دّمحم نسحلا وبأ انربخأ- ]١127[

 نب ّيلع نسحلا وبأ انريخأ :لاق .يعوشخلا رهاط نب ميهاربإ نب تاكرب رهاط وبأ انربخأ

 يضاقلا انربخأ : لاق-ةزاجا- يطامنألا ديمح نب ملسم نب ملسم نب[ فلأ-١8 ] فرشملا

 , يطساولا دّمحم نب دمحأ نب دّمحم ركبوبأ انثّدح : لاق . فاّوصلا دوّمَح نب دّمحم نيسحلاوبأ

 انثّدح :لاق .يبأ انثّدح :لاق . يعبرلا رجاهملا نب لضفلا نب رمع صفح وبأ انثّدح :لاق

 ديز نع , يفقثلا ناميلس نب مالس انثّدح :لاق .دّمحم رصن وبأ انئّدح :لاق ,يلمرلا ديلولا

 :تلاق نابح ُمَأ ينتثّدح :لاق .يدنكلا ورمع نبا

 لإ ًائيش مهنارفعز نم دحأ سمي ملو ًاثالث تمّلظا هنع هللا يضر نيسحلا لتق موي

 |ًاطيبع امد هدنع حبصأ اّلِإ سّدقملا تيب رجح بلقي ملو . قرتحا

 ينثّدح :لاق .ديلولا انثّدح :لاق . يبأ انئّدح :لاق ءصفح وبأ انثّدح :لاقو- (؟44]

 , سنوي نب ئسيع نع , يجنسلا بيعش نب دّمحم انثّدح لاق لاق يبايرفلا دّمحم نب هللاديبع

 . يلذهلا ركب يبأ نع
 سدقملا تيب عفرُت مل امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا لت اّمل : لاق ءيرهزلا نع

 هدروأو ,بيطخلا قيرط نم ١ مقرب هخيرات نم ْيط نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [ 187 ]
 18٠/1 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا

 :ئربكلا صئاصخلا يف يطويسلا نيدلا لالجو ,571غ/7 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلا هاورو

 . يقهببلا نع 5

 .31 مقر ٠١1/17 :يمزراوخلل هل نيسحلا لتقم

 :ئربكلا صئاصخلا يف يطويسلاو ؛18174 مقر ١١/7 :ريبكلا مجعملا يف يتاربطلا ظقفاحلا هجرخأ [ ] ١55

 غ6 مقر :نيطمسلا دئارف يف ينيومحلاو , ميعن يبأو يقهيبلا نع 5

 . حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور :لاقو 193/9 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هاورو



 --- د 200 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 . طيبع ٌمد اهتحت دجُو الإ ةاصح
 ]١46[ دمحأ نب ليعامسإ مساقلا وبأ انربخأ :لاق .بّدؤملا دّمحم نب رمع انأبنأ- -

 نيسحلا نب دّمحم انربخأ :لاق , هللا ةبه نب دّمحم انربخأ : لاق ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ ,

 ناميلس انثّدح : لاق نايفس ويأ ينعي  بوقعي انثّدح :لاق ,رفعج نب هللادبع انربخأ : لاق

 نب دامح انثّدح :لاق .برح نبا زيد 

 :ديلولا لاقف , كلملادبع نب ديلولا سلجم يف مّلكت يرهزلا فرع ام لّوأ : لاق رمعم نع
 ؟ يلع نب نيسحلا لتق موي سدقملا تيب راجحأ تلعف ام ملعي مكَيأ

 . ًطيبع ٌمد هتحت دجو الإ رجح بلقي مل هنأ ينغلب :يرهزلا لاقف

 انثّدح :لاق . بوقعي انثّدح :لاق ءرفعج نب هللادبع انربخأ [ب_١8] لاقو- ]١57[

 نع , حيجن نع رمع نب دّمحم نع 777 مقرب تاقبطلا نم 84 نيسحلا ةمجرت يف دعس نبا هجرخأ [ ] ١40
 ريس يف يبهذلا هاورو . ظفللاو دانسإلاب "7١ مقرب ركاسع نبا ظفاحلاو ,يرهزلا نع ديعس لآ نم لجر

 :بيذهتلا بيذهت يف رجح نباو .475/7 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلاو 5١4/7, :ءالبنلا مالعأ

 .4/1/5 :ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا ركبوبأ و "6/7

 نيسحلا لتقم ,الا//” :ىلاوعلا موجنلا طعس ١١7. :ةقرحملا قعاوصلا .7057/4 :ديرفلا دقعلا

 يف يناربطلا نع بيرق ظفلب 446 بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا ءاورو ,18 مقر ١١1/1 : يمزراوخلا

 .يرهزلا نع رخآ قيرطب ريبكلا همجعم
 :لاق يرهزلا نعو :لاق ١17/5 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا هاورو

 عفرت مل :تلق :لاقف ؟نيسحلا لتق موي تناك ةمالع ّيأ ينتملعأ نإ تنأ دحاو يأ : كلملادبع ين لاق
 !نانيرقل ثيدحلا اذه ىف كاّيإو ّينإ : كلملادبع ىل لاقف . طيبع مد اهتحت دجو الإ سدقملا تيبب ةاصح

 رك ١ . تاقث هلاجرو يناربطلا هاور
 نبا طبس هاكحو , ظفللاو دانسإلاب مقرب تاقبطلا نم ويْط نيسحلا ةمجرت يف دعس نبا هجرخأ | ١67[

 . دعس نبأ نع /4 ص :ةمألا صاوخ ةركذت يف يزوجلا

 ,بيطخلاو يقهيبلا ركب يوبأ قيرط نم 140 مقرب ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأو
 ١١5 ص :ةقرحملا قعاوصلا يف ىكملا رجح نباو ١80. ص :ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا ٌبحملا ءاورو
 5 . ةوبنلا لئالد يف ميعت يبأ ظفاحلا نع امهيلك



 :تلاق , ةّيدزألا ةرضن ينتثّدح : تلاق ةيدبعلا قوش مَأ انتئ دح :لاق , ميهاربإ نب ملسم

 .ًامد نآلم انل ءيش ّلكو تحبصأف ءًامد ءامسلا ترطم يلع نب نيسحلا لتق نأ امل

 :لاق  ةرهاقلاب_ يرصملا نينب نب ناميلس نب ينغلادبع مساقلا وبأ انربخأ-[121/]

 نب ٌيلع نسحلاوبأ انربخأ :لاق ,يحاترالا دماح نب دمح نب دّمحم هللادبع وبأ انريخأ

 قّقوملا ّتسو «لاّبَحلا ديعس نب ميهاريإ قاحسإ وبأ انأبنأ : لاق يل ةزاجإ- ءاّرفلا نيسحلا
 انربخأ: قاحسإوبأ لاق, ةطبارملا يلقصلا ميهاربإ نب دّمحم نب رمع صفح يبأ ةالوم ةجيدخ
 - عمسأ انأو هيلع ءارقيسوسرطلا يرقملا نسحلا نب رمع نب دمحأ نير اّبجلادبع مسقلا بأ
 :ةجيدخ تلاقو هيلع ةءارق يكاطنألا رادنب نب نيسحلا نب نسحلا ركذوبأ انربخأ : لاق

 ينذالا ريخ نب هللادبع رادنب نب نيسحلا نب يلع نب دمحأ نب ئيحي مساقلا يبأ ئلع ئرق

 نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ يضاقلا يّدج ينربخأ : لاق عمسأ ةدهاش انأو_ يكاطنألا

 :لاق- ةيكاطنأب_ بيدألا لضفلا نب دّمحم نب دومحم سابعلا وبأ انئّدح :الاق ءرادنب

 نع .ةناوع وبأ انثّدح :لاق ءيرماعلا دومحم نب دهف ةعيبر وبأ انئّدح : لاق يناريزكلا انئّدح

 :لاق ,نامحرلادبع نب نيصح

 هّجوت  مالسلا هيلع_ يلع نب نيسحلا ئلإ دعس نب رمع عم دايز نبا شويج تجرخ امل
 نأ [فلأ-1١8] مالسإلاو هللا هدشانف .البرك دنع لزتف , مهلويخ هتقلف ماشلا ديري نيسحلا

 . دايز نبا مكح الإ هيلع اوبأف !هدي يف يدب عضاف .ديزي نينمؤملا ريمأ ئلإ انوريس
 يّنإو مهمّلكي نيسحلا ىلإ رظنأل يّنِإ : لاق  يملسلا ةديبع نب دعس ينئٌّدح : نيصح لاق

 يّنإف «مهسب يواهطلا ريمع هامرف .فرصنأ مهمّلك اًملف ءدورب نم بج هيلعو هيلإ رظنأل
 ةئام نم بيرقل مِهّنِإو . هفاصم ئلِإ عجرف )2١. هتّبج يف ًاقلعتم هيفتك نيب مهسلا ئلإ رظنأل

 يف يّرملاو .471/1 :ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا ركبوبأ و 7١11/7 :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هاورو <

 ةدهلف :ئربكلا صئاصخلا يف يطويسلا ميعن يبأو يقهببلا نع هاورو :لامكلا بيذهت

 .17 مقر ٠١1/7 :ىمزراوخلل اليل نيسحلا لتقم

 )١( :ةياهنلاو ةيادبلا 4/١  :11نيصح نع ماوعلا ني دايع انث ,ناميلس نب ديعس انثدح : ةعرز وبأ لاق :ريثك نبل لاق ...



 تا مآ مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 . ميلس ينب نم مهل فيلح مهنمو , رشع ةّنس مشاه ينب نمو . ةسمخ ئلع بلصل مهيف لجر
 لجر هاتأ . دعس نب رمع عم ءاملا يف نوعفنتسمل اّنِإ:لاق ,ةديبع نب دعس ينئّدحف : لاق

 برضي لتاقت مل نإ دايز نبا هرمأو يميمتلا ردب نب رثوح كيلإ لسرا دق :لاق هد
 ,دايز نبا ىلإ مالسلا هيلع نيسحلا سأرب ءاجف ؛مهلتاقي هسرف ئلع بئوف ؛كقنع
 )١(. طمش دق هللادبع ابأ ئرأ :هعم بيضقي لوقي لعجف . هيدي نيب عضوف

 ئّتح امهسوؤرب ءاجو امهحبذف ءيط نم لجر ئلإ أجلف  رفعج نب هللا دبعل نانبا قلطناو

 .تمدهف هرادب رمأو ,هقنع برضب رمأف «دايز نبا يدي نيب امهعضو

 سمشلا علطت ةعاس ءامدلاب ناطيحلا خطلت امّنَأك . ةثالث وأ نيرهش اوثبل : نيصح لاق

 . عفترت ئّتح
 ]١84[ ينارحبلا انثّدح : هيلامأ ضعب يف هيولاخ نب نيسحلا هللادبع يبأ ّطخب تأرق- -

 انثّدح : لاق رشب نبا ينعي لاله انثّدح : لاق_يمرضحلا نوراه نب دّمحم دماح ابأ ينعي

 :لاق ناوكذ نب لاله نع ,يضاقلا بيبح نب رمع

 !ٌمدلا لثم انبايث يف هرثأ يقب ًارطم انرطم نيسحلا لتق امل
 ناميلس نب يدعم انئّدح :لاق لاله انثّدح :هيولاخ نبا طخب ًاضيأ تأرقو-[44١]

 :لاق «ناوكذ نب لاله نع [ب-41] طاّيخلا

 !ًمدلا ةّضاخ رّكانبايث يف رئي ناكأرطم انرطم_هنع هلل يضر- يلع نب نيسحلا لتق امل

 انربخأ: لاق, يراصنألا يقابلادبع نب دّمحم ركب يبأ نع.رهزأ نب دمحأ انأبنأ- ]16٠[

 )١( :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبأ اور 71/4.

 ةرمحلاب نّيبتيف ههجو ٌرمحي نابضغلا ناك مل :فاضأو 10/؟ :ةرصبتلا يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ هاور [184]

 .نيسحلا لتق نيح قفألا ةرمحب هبضغ ريثأت رهظأ ءمسجب سيل هناحبس ّقحلاو , هيضغ ريثأت
 .ناوكذ نب لاله نع رخآ قيرطب 4 : صاوخلا ةركذت يف يزوجلا نبا طبس لوطأ ظفلب هاور

 نبا ظفاحلا هقيرط نم هاورو 514 مقر :دعس نبال ئربكلا تاقبطلا نم ٍةيْل نيسحلا مامإلا ةمجرت ] ١6١[

 .7 ١ مقرب قشمد خيرات يف ركاسع



 نسحلا وبأ انربخأ :لاق ؛ةيويح نبا رمع وبأ انربخأ :لاق ءيرهوجلا ٌيلع نب نسحلا

 نب دّمحم انربخأ : لاق , دعس نب دّمحم انربخأ: لاق , مهفلا نب نيسحلا انربخأ : لاق  باّسخلا

 :لاق هيبأ نع , يلع نب رمع نب دّمحم نب رمع ينئدح :لاق ءرمع

 ؟ ةمالع نيسحلا لتق يف ناك له :لاقف ءتولاجلا سأر نبا ئلإ كلملادبع لسرأ

 ! ًطيبع ٌمد هتحت دجُو اَّلِإ رجح ٍذئموي فشُك ام : تولاجلا سأر نبا لاق

 :لاق .يبالكلا مصاع نب ورمع انربخأ :لاق ءدعس نب دّمحم انربخأ :لاقو- ]١81[

 :تلاق , ّيمُأ ينتثّدح :لاق_ردحج ينب لزني ناكو مسمسلا بحاص دالخ انثّدح

 ةادغلاب ردجلاو ناطيحلا ئلع ةّرمحم علطت سمشلا ناو نيسحلا لتقم دعب ًانامز انك
 .ٌمد هتحت دجو اّلِإ رجح نوعفري ال اوناكو : تلاق , يشعلاو

 دوسألا هّدج نع ,كردم نب يلع نع . دّمحم نب ّيلع انربخأو : دعس نبا لاق- ]١07[

 :لاق . سيق نبأ

 .مدلا اهْنأك ءامسلا قافآ يف كلذ ئرن , رهشأ ةّنس نيسحلا لتق دعب ءامسلا قافآ ترمحا

 .ّيمأ وبأ يّدج وه :تلق ؟دوسألا نم تنأ ام : يل لاقف ؛ًاكيرش كلذب تّئدحف :لاق

 .فيضلل ًامركم ؛ةنامألا ميظع ,ثيدحلا قودصل ناك نا هللاو امأ : لاق

 يدنقرمسلا دمحأ نب ليعامسإ مساقلا وبأ انربخأ: لاق . دزربط نب رمع انأبنأ- ]١67[

 يوري يذلا رمع نب دّمحم وهو ] يدقاولا بتاك هاور : لاقو 481 :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا هاور ه-

 1١5. :ةقرحملا قعاوصلا . هباتك ىف [ دعس نبا هنع

 .«صاعلا نب ديعس نب هلادبع نب دّمحم نع ءرشعم يبأ نع 07 مقر 111// :يتاربظلا هاورو»

 111 مقرب ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأو 6 مقر : ئربكلا تاقبطلا نم هيل نيسحلا مامإلا ةمجرت [161]

 .145/1 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا هدروأو

 مالعأ ريس ,19؟ مقرب ركاسع نبا هجرخأو ,78 مقر :تاقبطلا نم ذيل نيسحلا مامإلا ةمجرت ]١161[

 .الا//'5 :يلاوعلا موجنلا طمس 477/1 :لامكلا بيذهت ١7/7, : ءالبنلا

 مقرو ,بيطخلا قيرط نم 14 مقر نيقيرطب هخيرات نم ايل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [ 167 ]
 يلع نع رخآ قيرطب !877 مقر :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلاو ؛ هنم بيرق ظفلب رغآ قيرطب ٠

00 



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 لضفلا نب نيسحلا وبأ انربخأ : لاق هللا ةبه نب دّمحم انربخأ: لاق-ًاعامس نكي مل نإ ةزاجا-

 نب بوقعي انثدح :لاق هيوتسرد نب رفعج نب هللادبع انربخأ :لاق [ فلأ_ 8؟] ناطقلا

 :لاق ,ليلخلا نب ليعامسإ انثّدح : لاق ,نايفس

 , ةّباش ةيراج نيسحلا مايأ تنك :تلاق يتّدج ينتثّدح :لاق رهسم نب ّيلع انثّدح

 . ةقلع ًاماّيأ ءامسلا تناكف

 نكي مل نإ ةزاجا يدنقرمسلا نب ليعامسإ انربخأ :لاق ,دزربط نبا انأبنأ- [185]
 انربخأ :لاق .ميهاربإ نب دّمحم نب دمحأو نامثع يبأ نب دمحأ انربخأ :لاق - ًاعامس

 ,يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلا انثّدح : لاق ءيرصرصلا هللادبع نب نسحلا نب ليعامسإ

 :لاق هيبأ نع ,ةفيلخ نب فلخ انثّدح : لاق ءبدؤملا بيبش نب نيسحلا انثّدح :لاق

 دنع ءازوجلا تيأر ىّتح ًاراهن بكاوكلا ترهظو . ءامسلا تّدوسا نيسحلا لتق امل

 .رمحألا بارتلا طقسو , رصعلا

 وبأ انربخأ : لاق « يناتسرحلا نب دّمحم نب دمصلادبع مساقلا وبأ يضاقلا انأبنأ- ]١00[

 نب ّيلع نب دمحأ ركبوبأ انثّدح : لاق ًاعامس نكي مل نإ ةزاجا- ةزمح نب ميركلا دبع دّمحم
 انثّدح : لاق  رفعج نب هللادبع ان ربخأ : لاق . نيسحلا نب دّمحم انربخأ : لاق .بيطخلا تباث

 , ماشه نع ,ديز نب دامح انئّدح :لاق .برح نب ناميلس انثدح :لاق , نايفس نب بوقعي

 .[13711/] مقر 6 :فنصملا يف هبيش يبأ نبا ظفاحلاو بيرق ظفلب رهسم نبا ه-

 :ئربكلا صئاصخلا ىف ىطويسلا هنعو ,ظفللاو داتسالاب 877/7 :ةوبنلا لئالد يف ىقهيبلا هاورو

1 

 1١٠/؟ : الن نيسحلا لتقم يف يمزراوخلاو ,4177/7 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلا هاورو

 .16 مقر

 :بيذهتلا بيذهت ,575/1 :لامكلا بيذهت ؛588 مقر :قشمد خيرات نم ةّيْط نيسحلا ةمجرت | ١64[
 189/18 :قشمد خيرات رصتخم 77

 يذمرتلا ئسيع وبأ هاورو 157 مقرب هخيرات نم ةّيْط نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [ ] ١166

 .ا///* : يلاوعلا موجنلا طمس مقر ٠7 : يمز راوخلل اكن نيسحلا لتقم يف امك



 نب نيسحلا لتق موي نم :لاقف ؟وه ٌمم قفألا يف ةرمحلا هذه ملعت :لاق )١( دمحم نع

 . يلع
 وبأو نايللا نبا مراكملا وبأ انربخأ :لاق , هللادبع نب ليلخ نب فسوي انربخأ_- [163]

 انربخأ: لاق  داّدحلا نيا نسحلا ىلع وبأ انربخأ: لاق  لامحلا روصنم ىبأ نب دوعسم نسحلا

 نب هللادبع نب دّمحم يّدج انثّدح:لاق متاح نب دّمحم نب رمع انثٌّدح : لاق , ظقاحلا ميعنوبأ

 . ماشه انثّدح :لاق , ديز نب دامح انثّدح :لاق ,نافع انثّدح :لاق .قوزرم

 لتق ئّتح ءامسلا قافآ يف يتلا ةرمحلا هذه رن مل :لاق_ نيريس نبا ينعي  دّمحم نع

 يضر_نامثع لتق ئّتح يزاغملا يف قليلا ليخلا دقفت ملو-[ هنع] هلل يضر يلع نب نيسحلا

 ,_ 20 هنع هللا

 :لاق نسحلا نب ىلع انربخأ : لاق , يضاقلا هللا ةبه نب دّمحم رصن وبأ انأبنأ- [101/]

 انقتم ًاظفاح ًاهبقف ناكو ةرصبلا لهأ عروأ نم ناك: هيف ًالئاق 748/6 : تاقثلا ىف ىتسبلا نابح نبا هركذ )١(

 ا : يراخبلل ريبكلا خيراتلا رظاو . يي يبنلا باحصأ نم نيئالث ئأر .ايؤرلا ربعي

 ظفاحلا هجرخأو , ظفللاو دانسإلاب 755 مقرب تاقبطلا نم الن نيسحلا ةمجرت ىف دعس نبا هاور [161]

 ئبحي نع يمرضحلا هللادبع نب دّمحم نع هقيرطب 184٠ مقر :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا

 ديزني دامت نع قئامحبلا
 مقر 71/5/15 :لاّمعلا زنك يف يدنهلا يقتملاو ,06 مقر ؟ ١ : فارشألا باسنأ يف يرذالبا كوز

 ا :ةرصبتلا يف يزوجلا نبا هاورو ,ركاسع نبأ نع يأ ؛(رك) هل زمرو

 .رداصملا يف هرخآ ئلا ... ليخلا دقفت ملو : ةلمجلا هذه دجوت مل (1)

 رصتخم يف روظم نبا هدروأو 8 مقرب قشمد خيرات نم يل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا دجرخأ [ 167 ]

 14/1 :قشمد خيرات

 نب فسوي انئّدح :لاق ليعامسإ نب ئسوم انربخأ :لاق ,777 مقر :ئربكلا تاقبطلا ىف دعس نبا هاورو

 +: قيرتسا نبا ةعبس لاق هديه

 يف يّكملا رجح نياو .777 :صاوخلا ةركذت يف يزوجلا نبأ طبس هاور تاقبطلا يف دعس نبا نعو
 :لاق مث ١١1 :ةقرحملا قماوصلا

 هبضغ ريثأت رهظأف ,ةيمسجلا نع هّرنت ّقحلاو ,هجولا ةرمح رثؤي انبضغ نأ هتمكحو :يزوجلا نبا لاق
 هو



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 ,تاكرب نب رهاط نب ميهاربإ قاحسإ وبأو روصنم نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ انربخأ
 نب دمحأ نب دّمحم نب دّمحم نسحلا وبأ انربخأ : لاق , ءالعلا يبأ نب مساقلا وبأ انربخأ :الاق

 -417] يروتسلا سيردإ نب لضفلا نب يلع نسحلا وبأ انربخأ :لاق :ناهيزورلا نب ديعس
 انثّدح :لاق .يرسلا نب ئيحي انثّدح :لاق ,لبقم نب دّمحم نب ئيحي انثّدح :لاق [ ب

 ,نوع نبأ نع ,ةدابع نب حور

 . يلع نب نيسحلا لتق ئّتح ءامسلا يف ةرمحلا هذه ئرن نكن مل: لاق. نب ريس نب دّمحم نع
 .سيبق نبا نسحلا وبأ انربخأ :لاق . دّمحم نب دمصلادبع مساقلا وبأ انأبنأ- ]١08[

 انثّدح :لاق , ظفاحلا ميعن وبأ انربخأ :لاق . ظفاحلا يلع نب دمحأ ركبوبأ انربخأ :لاق

 . جرفلا نب دمحأ نب دومحم انئّدح :لاق .نايح نب رفعج نب دّمحم نب هللادبع دّمحموبأ

 ينتثدح :لاق ,2') ةنييع نب نايفس انثدح ؛لاق .يدادغبلا رذنملا نب دّمحم انثّدح :لاق

 ىلإ ًادنسم صاوخلا ةركذت ىف هطبس هنع هلقنو ,..ةيانجلا مظ ًاراهظإ قفأألا ةرمحب نيسحلا لتق نم ئلع ه-
 1 :لاق مث (ةرصبتلا) هباتك

 , هنينأ - مّلسو هيلع هّللا ئلص هللا لوسر عمس ردب موي سابعلا رسأ اًملو :باتكلا اذه يفًاضيأ يّدج ركذو
 !؟نيسحلا نينأ عمس ول فيكف . ةليللا كلت مان امف

 !ةبحألا لتق نم ٌبحأال ينإف يّنع كهجو بّيغ : هللا لوسر هل لاق ةزمح لتاق يشحو ملسأ اّملو :لاق

 هلهأ لمحو هلتقب رمأو نيسحلا حيذ نم ئري نأ لوسرلا ردقي فيكف ,هلبق ام بجي مالسالاو اذه :لاق
 ,77* - 4 :صاوخلا ةركذت !لامجلا باتقا ئلع

 . يناربطلا نع 9//197 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلا هاورو

 ةمجرت ىف ٠١/7 :دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ ًاضيأ ظفاحلا ميمن يبأ قيرط نمو [158]
 نم. مقرب قشمد خيرات نم قط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا ظفاحلاو , يدادغبلا رذنملا نب دمحم
 .بيطخلاو ميعن يبأ قيرط
 005 : قعاوصلا يف رجح نباو :لامكلا بيذهت يف يّرملا هاورو

 لمحي ناك نيسحلا لتق دهش نّمم ًالجر ّنا) : نايفس نع ١44 :نئبقعلا رئاخذ يف ىربطلا ٌبحملا ئورو
 .هتريس ىف الملا هجرخأ : لاق مث (ًادامر هسرو راصف ًاسرو
 ا مقر : تاقثلا ءامسا خيرات : هباتك يف نيهاش نبا ظفاحلا هقّنو )١(



 و 58 ميدعلا نبا

 :ةئييعمأ يتٌّدج

 !امد هسرو راصق يلع نب نيسحلا لتق ئوهف ًاسرو لمحي ناكًالامح نأ

 نبا ركبوبأ انربخأ :لاق ؛يدنقرمسلا نبا انربخأ :لاق ءدزربط نبا انأبنأ- ]١69[

 انئثّدح :لاق .رفعج نب هللادبع انربخأ : لاق ,ناطقلا نيسحلا وبأ انربخأ :لاق ؛يربطلا

 يتدج ينتث دح : لاق . نايفس انثّدح : لاق « يديمحلا ركبوبأ انثّدح : لاق  نايفس نب بوقعي
 ا :تلاق

 . نيسحلا لتق نيح رانلا هيف ّنأك محللا تيأر دقلو .ًادامر داع سرولا تيأر دقل

 ةصفح يبأ نب ةبقع انثّدح :لاق , ميعن وبأ انثدح :لاق ءبوقعي انثدح :لاقو- 1110

 :لاق هيبأ نع .يلولسلا

 .ًادامر ريصيف اذكه هب لاقي نيسحلا سرو نم سرولا ناك نإ

 د دع ع

 ,181/8 : دعس نبا تاقبط ,58/7/؟ : ريبكلا خيراتلا ,17/4/4 : دادغب خيرات يف هتمجرت عجار <

 719/١ /ال : ءايلوألا ةيلحو

 مجعملا يف يناربطلا ظفاحلاو 0-7 مقرب هخيرات نم يل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ ]١169[

 . بيرق ظفلب .. نايفس نع ليعامسإ نب قاحسإ نع زيزعلادبع نب يلع نع 1808 مقر :ريبكلا
 بيذهت يف يّرملاو ,50/1 :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلاو ,2ا/1/7 :ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هاورو

 نسف :ىربكلا صئاصخلا يف يطويسلاو ,/7 :بيذهتلا بيذهت يف رجح نباو :غ"0/5 :لامكلا

 .ميعن يبأو يقهيبلا نع

 لثم راص نيسحلا ركسع نم ذخأ يذلا سرولا تيأر) ظفلب 141/4 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا ءاورو

 .(دامرلا

 مقرب هخيرات يف ركاسع نبأ هجرخأو 674 مقرب تاقبطلا نم الط نيسحلا ةمجرت يف دعس نبا هور[
 . بيطخلا ركب يبأ قيرط نم 71
 .37 مقر ٠١17/1 :يمزراوخلل طخ نيسحلا لتقم





 نيع ةرقل نيملاظلا باصأ ام]

 | تابوقعو تامقن نم لوسرلا
 يلع نب دّمحم بلاط وبأ انربخأ :لاق ءيطساولا نسحلا نب ئجرم انريخأ- [171]

 .دلخم نب دّمحم نب دّمحم نب دّمحم انربخأ :لاق ,دمحأ نب دّمحم انربخأ : لاق , يناتكلا

 :لاسق .ناعمس نب نامثع نب دّمحم انربخأ :لاق ءيلع نب نسحلا نب يلع انربخأ :لاق

 «نوراه نب ديزي انثّدح :لاق ئسيع نب ليعامسإ انئّدح :لاق . لهس نب ملسأ انثّدح

 :تلاق اهتّدج نع ؛ّيمأ ينتئدح :لاق

 هعم تناك ليإ ئلإ سان جرخ لتق اًملف_ هنع هللا يضر يلع نب نيسحلا لتق تكردأ

 !22)هركسع نم ذخأ ام لك قرتحاف .بهتلت نارينلا اهيف تيأر ليللا ناك ملف ,اهوهبتناف
 وبأ انأبنأ : لاق . ظقاحلا نسحلا نب ّيلع انربخأ :لاق ءيضاقلا رصن وبأ انأبنأ- [1737]

 . دمحأ نب ناميلس ان ربخأ: لاق ميهاربإ نب هللا دبع نب دّمحم ان ربخأ: اولاق هريغو داّدحلا ىلع

 وبأ انثّدح : لاق « يفوصلا ئيحي نب دمحأ انث دح: لاق يم صضحلا لادبع نيدكحم انلدح لاق

 .07 مقر” ص : يلزاغملا نبال 14غ بلاط يبأ نب يلع بقانم [171]

 ١١( مقرب هلمكأب ثيدحلا مّدقت 110.

 1837 مقر : يناربطلل ريبكلا مجعملا [ 177 ]

 : دئاوزلا عمجم يف يمئيهلاو* ١8 مقرب بل نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا ًا ضيأ يناربطلا نع هاورو
 .16 0/1 : قشمد خيرات رصتخم ,6

 .850/ : لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلا هجرخأو



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 . بيعش نب نسحلا [ -417] مع ريمن وبأ انثّدح :لاق ناسغ

 : مهل ليقف « نيسحلا ةكرت نم ٍءيشب اؤاجف ةعازخ يف تنك : لاق ناحطلا ديمح يبأ نع
 .ًاران تراف تعضو اًملف 2١ ةنفح ئلع لعجف : لاق ءاوّرجتا :اولاق ؟ مسقنف عيبن وأ ٌرجتن

 انأبنأ : لاق . ةرهاقلاب يرصملا نينب نب ناميلس نب ينغلادبع مساقلا وبأ انربخأ- [177]

 نب نسحلا نب هللادبع نب دّمحم حتفلا وبأ انربخأ :لاق «نيسح نب دّمحم نب مساقلا وبأ

 انربخأ : لاق . ديدحلا يبأ نب دّمحم نب دحاولادبع نب دمحأ نسحلا و بأ انربخأ : لاق ء ساّخنلا

 وخأ ءالعلا نب دمحأ انثّدح :لاق , ةمثيخ انربخأ : لاق  ديدحلا يبأ نب دّمحم ركبوبأ يلج

 . ملسم نب ءاطع انثّدح :لاق , دانح نب ديبع انثّدح :لاق . ةّقرلاب لاله

 لجرب انلزنف : لاق . ءالبرك قاتسر يف زبلا عيبن ةملغ انك :لاق هيبأ نع , يدسلا نبا نع
 نم دحأ يقب ام :انلقف : لاق « نيسحلا ةلتق انركاذتف : لاق , ءاشعلا انيلإ برقف : لاق , ّيط نم

 !ءوس ةلتقب وأ ءوس ةتيم هللا هنامأ دقو الإ نيسحلا هلتق دهش

 الإ نيسحلا لتق دهش نّمم دحأ يقب ام هنأ نومعزت ! ةفوكلا لهأ اي مكب ذكأ ام: لاقف : لاق

 !هنم الام رثكأ اهب امو نيسحلا لتق دهش نّممل هّناو !؟ءوس ةلتقب وأ ءوس ةتيم هللا هتامأ دقو

 :لاق .ًافطيل بهذف :لاق .دقوي جارسلا ناكو :لاق . ماعطلا نم انيديأ انعزنف :لاق

 : يّرملاو ركاسع نباو يئاربطلا ظفل يفو ٠ لصألا يف اذك(١)

 ...ةنفج ئلع سلجف : لاق ورحنا : لاق ؟ مسقنف عيبن وأ رحنن : مهل ليقف ...
 نع رخآ قيرطب"4١ مقرو .دانسالا اذهبا"6١ مقري التم نيسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ | 17 ]

 . ملسم نيب ءاطع

 .(... اهي رمتلا عيبأل ءالبرك تيتأ) ظفلب ١80 :ئيقعلا رئاخذ يف امك حارجلا نبا هجرخأو

 477/3 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلاو .بيرق ظفلب 77/؟ :ءالبنلا مالعأ ريس يبهذلا ءاورو

 .دانسإلا اذهب يفو ...دانج نب ديبع نع يريَمُنلا هبش نب رمع نع هدنسب

 «بيرق ظفلب 187 :ٌصاوخلا ةركذت يف يزوجلا نبا طبسو .706/؟ :بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا هاورو
 :يلاوعلا موجنلا طمس يف يماصعلاو 1١7 :ةقرحملا قعاوصلا يف رجح نبا يزوجلا نبا طبس نع هلقنو

 م1

 47 مقرا ٠/5 : لل نيسحلا لتقم يف يمزراوخلاو .101/7 :قشمد خيران رصتخم يف روظنم نبا هدروأو



 تذخأف هيف ئلإ اهّدمف : لاق ,هعبصاب ٌرانلا تذخأف :لاق . هعبصاب ةليتفلا جرخيل بهذيف

 .هسفن ئقلأ ئتح ءاملا ئلإ رضحاف : لاق , هتيحلب

 !ةممح راص ْئىّتح هيف دقوتي هتيأرف :لاق
 وبأ انريخأ : لاق , يلع نب دّمحم انربخأ : لاق ,رجاتلا نسحلا نب ئجرم انربخأ- ]١75[

 .,نامثع ني ركبوبأ انربخأ :لاق ءدلخم نب دّمحم نب دّمحم انربخأ :لاق . دمحأ نب لضفلا

 انثّدح :لاق ءرمع نب ليعامسإ نب دمحأ انثّدح :لاق .لهس نب نسحلا وبأ انثّدح :لاق

 .روصنم نب ناميلس

 نب نيسحلا لتق انءاجف ةفوكلاب تنك :لاق نيصح نع .مصاع نب يلع انثّدح :لاق

 .ًادامر تيلط انهوجو نأكثالث انثكمف هيلع هللا ناوضر- يلع

 .[ ب-41] لهأتم لجر : لاق ؟ ٍذئموي تنك نم لثم : نيصحل تلق : مصاع نب ٌيلع لاق
 لضفلا نب دّمحم هللادبع وبأ انربخأ: لاق ءدّمحم نب دمصلادبع مساقلاوبأ انأبنأ- ]١70[

 نب دمحأ نب ليعامسإ مساقلاوبأو ,يملسلا ةزمح نب ميركلادبع دّمحم وبأو . يوارفلا
 انثّدح : يملسلا لاقو , يقهيبلا ركبوبأ انربخأ : يوارفلا لاق  يلإ مهبتك يف  يدنقرمسلا

 نب دّمحم انربخأ :اولاق . يئاكلاللا نب ركيوبأ انربخأ : يدنقرمسلا نبا لاقو بيطخلا ركبوبأ

 ناميلس انثّدح : لاق . بوقعي انثّدح : لاق . رفعج نب هللادبع انربخأ : لاق ء لضفلا نب نيسحلا

 :لاق .ديز نب دامح انثّدح :لاق .برح نبا

 ءاهوخبطو اهورحنف . لتُق موي نيسحلا ركسع يف ًاليإ اوباصأ : لاق ةّرم نب ليمج ينئّدح

 ]١57[ مقر 786 ص : يلزاغملا نبال هل بلاط يبأ نب يلع بقانم 6

 ] ]178مقرب هخيرات نم 31 نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ ١1 .ًاظفلو ًادانسإ؟

 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا ةذرؤأو 9/١ 18.

 يبهذلاو ” 1/5 :بيذهتلا بيذهت يف رجح نباو , :لامكلا بيذهت يف ىّرملا ظفاحلا ءاورو

 :ءالبنلا مالعأ ريس ف 11/6.

 :ئربكلا صئاصخلا يف يطويسلا هنعو 471/5 :ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هاورو 01

 :يمزراوخلل القل نيسحلا لتقم :1/1/ : يلاوعلا موجنلا طمس :ةقرحملا قعاوصلا ٠١7/7 مقر 7١.



 مالَسلاةيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 !ًائيش اهنم اوغيسي نأ اوعاطتسا امف . مقلعلا لثم تراصف :لاق

 هيلع ةءارق_يدسألا ناولع نب هللادبع نب نامحرلادبع دّمحم وبأ انربخأ- [177]

 يلع وبأ انثّدح :لاق_دادغبب_يساّيعلا زيزعلادبع نب دّمحم نب دمحأ ساّبعلا وبأ انربخأ : لاق

 وبأ انثدح : لاق , دمحأ نب ميهاربإ نب دمحأ نسحلا وبأ انربخأ : لاق « نامحرلا دبع نب نسحلا

 -ركبوبأ ينّلدح: لاق. روبنز نب دّمحم انئّدح : لاق . ىّكملا هللادبع نب ميهاربإ نب دّمحم رفعج

 :يبلكلا لاق . شايع نبا ينعي

 دق ريبك خيش . دجسملا يف ثدحي  مالسلا هيلع نيسحلا لتق يذلا سنأ نب نانس تيأر

 ! هلقع بهذ

 يّدج انربخأ :لاق ,مساقلا وبأ ظفاحلا انربخأ : لاق . يضاقلا رصن وبأ انأبنأ- [177]

 يلع انربخأ : لاق :؟7 ١ مقر :ئربكلا تاقبطلا هباتك نم يم نيسحلا مامإلا ةمجرت يف دعس نبا ئور [177]
 هل ناك نم : جاّجحلا لاق :لاق , مخنلا نم خيش نع , ثراحلا نب شنح نع , دهاجم نب يلع نع . دّمحم نبأ
 .اوركذف موق ماقف . مقيلف ءالب

 بهذو هناسل لقتعاف هلزنم ئلإ نانس عجرو !نسح ءالب : لاقف , نيسح لتاق انأ : لاقف . سنأ نب ناس ماقو

 .! هناكم ىف ثدحيو لكأي ناكف ,هلقع

 ئلع اتفهلاي .ًايلع اوّبست ال : ظفلبء؟١ مقرب تاقبطلا نم بم نيسحلا مامإلا ةمجرت يف دعس نبا هاور [ 177 ]

 ...هتع هلل دمحلاو نرصق دقل كاذ عم لمجلا موي نهي هتيمر مهسأ
 51١ مقرو دعس نبأ نع هقيرطب ٠" مقر :نيقيرطب قشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأو

 . قيرطلا اذهب
 .دعس نبأ نع 171/ :ةمألا صاوخ ةركذت يف يزوجلا نبأ طبس هاكحو

 ةرق نع مصاع يبأ نع هش نب رمع نع ًارصتخم 0ا/ مقر "717 :فارشألا باسنأ يف يرذالبلا هاورو
 .دلاخ نبا

 . لبتح نب دمحأ نب هللادبع قيرط نم 181٠ مقر : ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هجرخأو
 :هقّمحم لاقو 41/1 مقر غ7 :ةباحصلا لئاضف هباتك نم ةيْط ىلع لئاضف يف لبنح نب دمحأ هجرخأو

 . حيحص هدانسإ

 ظفاحلا دمحأ نب هللادبع نعو , 46 :نئبقعلا رئاخذ يف يربطلا نيدلا ّبحم بقانملا يف دمحأ نع اورو

> 



 دّمحم نب ّيلع مساقلا وبأ انربخأ :لاق ,زيزعلادبع نب يلع نب ئيحي لضفملا وبأ يضاقلا

 انثّدح :لاق , زازرلا دواد نب دّمحم نب دمحأ نب يلع نسحلاوبأ انربخأ : لاق ءءالعلا يبأ نبأ

 وبأ انثّدح :لاق ,ةبالق وبأ انثّدح :لاق .كامسلا نب هللادبع نب دمحأ نب نامثع ورمهوبأ

 :لاق ,ىسودسلا دلاخ نب ةّرق انثّدح :الاق [ فلأ-84] رماع وبأو مصاع

 هللا ىلص- ىبنلا تيب لهأ وأ تيبلا اذه لهأ اوّبست ال : لوقي يدراطعلا ءاجر ايأ تعمس

 اذه ئلإ نورت ام :لاق ةفوكلا نم انيلع مدق ميجهلب نم راج انل ناك هّنِإف - مّلسو هيلع
 !!- نيسحلا ىنعي هللا هلتق قسافلا نبا قسافلا

 . هتيأر انأف : ءاجر وبأ لاق .هرصب سمطف ءامسلا نم نيبكوكب هللا هامرف

 ٌةزاجإ- ءانبلا نب ئيحي هللادبع وبأ انربخأ : لاق نسحلا نب ديز نميلاوبأ انأبنأ- ]١18[
 وبأ انثٌدح : لاق ينورزاكلا شوايس نب دّمحم نب دمحأ ر كبوبأ انربخأ: لاق_اعامس نكي مل نإ

 نبدّمحم ركب يبأ ئلعأرق: لاق ّئرقملا يضرفلا ملسم يبأ نب دمحأ نب دّمحم نب هللاديبع دمحأ

 قاحسإ نب ئسوم ركبوبأ انثّدح :لاق رضاح انأو يوحنلا يرابنألا راشب نب مساقلا

 .1غ6 :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا هس
 .حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور :لاقو 147/4 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هاورو

 ,7/ا// :موجنلا طمس .؟04/؟ :بيذهتلا بيذهت 417/7 : لامكلا بيذهت 717/7 :ءالبنلا مالعأ ريس

 .181/18 :قشمد خيرات رصتخم

 هامرف !ديزي ةعيب نع هعانتماب نيسحلا هللا لتق :لاق ًاخيسش ّنا : دمحأ جرخأو : قعارصلا يف رجح نبا لاقو
 1 مقر 54/6 :ةدوملا عيباني . ىمعف هينيع يف نيبكوكب هلل

 :قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نبا هروأو 514 مقرب الط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ ]١78[

 ال

 ًالجر تيقل :لاق . حامر نبأ نع 017 مقر 117١//؟ : 9كم نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلا هوحن ئورو
 ...هرصب باهذ ببس نع هنولأسيو هتوتأي سانلا ناكف ل نيسحلا لعق دهش دق ًافوفكم
 قعاوصلا يف يّكملا رجح نبا هاورو 14١. :صاوخلا ةركذت يف امكًاضيأ حامر نبا نع يدقاولا هاكحو

 : قط بلاط يبأ نب يلع بقانم يف يلزاغملا نبا دانسالا اذهب ءاورو . يزوجلا نبا طبس نع 1١7 : ةقرحملا

 .501 مقر 4١6 ص



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .دامح يبأ نب نامحرلادبع انئّدح :لاق رشب وبأ متاح نب نوراه انثّدح :لاق يراصنألا

 « ليعامسإ نب تباث نع

 ؟هرصب باهذ ببس نع هتلأسف . ئمعلا جمس ًالجر تيأر :لاق يمرجلا رضنلا يبأ نع

 - هللا لوسر تيأرف . تدقر ليللا ءاج اًملف , دعس نب رمع ركسع رضح نمم تنك :لاقف

 ىتؤي وهو .مدلا يف ةشيرو مد اهيف تسط هيدي نيب مانملا يف  مّلسو هيلع هللا ئَّلص

 .يب يتاف مهنيعأ نيب اهبطخيف ةشيرلا ذخأيف دعس نب رمع باحصأب

 :لاق !مهسب تيمر الو حمرب تنعط الو فيسب تبرض ام هللاو ! هللا لوسر اي :تلقف

 , ينيع ئلإ اهب ئوهأو  ئطسولاو ةباّيسلا  ّمدلا يف هيعبصإ لخدأو !؟انّودع رثكت ملفأ
 .يرصب بهذ [ب_-84] دقو ٌتحبصأف

 :لاق ريبزلا نب ليضفلا انّثدح :لاق دامح يبأ نب نامحرلادبع انّددح لاقو- ]١79[

 عيبتأ اذه اي :هل لاقف نارطقلا ةحئار هتحئار هيلإ سلجف لجر لبقأف ًاسلاج تنك
 ؟ ةحئارلا هذه امف :لاق طق هتعب ام : لاق ؟ نارطقلا

 يلع ّنج اًملف .ديدحلا داتوأ مهعيبأ تنكو . دعس نب رمع ركسع دهش نّمم تنك :لاق

 يقسي يلعو , يلع عمو مّلسو هيلع هللا ئَّلص_ هللا لوسر يمون يف تيأرف ,تدقر ليلا
 . ئبأف ينقسا :هل تلقف « نيسحلا باحصأ نم ئلتقلا

 ! هللا لوسر اي :تلقف ؟انيلع نواع نّمم تسلأ :لاقف « ينيقسي هرم !هللا لوسر اي: تلقف
 .ديدحلا داتوأ مهعيبأ تنك يّنكلو ! مهسب تيمرالو , حمرب تنعطالو , فيسب تبرضام هللاو

 عطقتا م ءاماّيأ نارطقلا لوبأ لزأ ملو ءانارطق أولمم ابعق ينلوانف .هقسا ! يلع اي :لاقف

 . يمسج يف ةحئارلا تيقبو يّنع لوبلا كلذ

 نياعت كارأ امف , تارفلا ءام نم برشاو قارعلا رب نم لك! هللادبع اي :يدسلا هل لاقف

 خيرات رصتخم يف روظنم نبا هدروأو ,؟97 مقري لل نيسحلا مامالا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ ]١174[

 .18//161 :قشمد

 . يرصبلا نسحلا نع بيرق ظفلو رخآ دانسإب 6٠ مقر 111/1 : يلط نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلا هاورو



 انريسخأ :لاق ءانبلا نب نسحلا نب دمحأ بلاغ يبأ نع ,دزربط نبا انأبنأ- 17١[

 دّمحم نب هللادبع انربخأ :لاق قاحسإ نب دّمحم نب هللادبع انربخأ :لاق يلع نب دمصلادبع

 .بئاسلا نب ءاطع نع .كيرش انثّدح : لاق يناهبصإلا نبا انثّدح :لاق يمع انثّدح :لاق

 :لاقف لجر ماق :لاق .كانه ام دهش هّنَأ ةمقلع نب لئاو وأ لئاو نب ةمقلع نع
 نم .عاطم عيفشو ميحر ٌبرب رشبأ :لاق !رانلاب رشبأ :لاق . معن :اولاق ؟ نيسحلا مكيفأ
 .هزيوح انأ :لاق ؟ تنأ

 ام هللاوف .باكرلا يف هلجر هب تقّلعتف [ 80 ] ةبادلا هب ترفنف !رانلا ئلإ هزح مهّللا : لاق

 1 !هلجر الإ هنم اهيلع يقب

 :لاق  هنع هيورن نأ انل نذأ اميف - يزاريشلا نب رصن وبأ يضاقلا انربخأ- [1091]

 انثّدح :لاق- ًاهافش- ينافكألا نبا دّمحم وبأ انربخأ :لاق دّمحم يبأ نب يلع انربخأ

 :لاق دمحأ نب زيزعلادبع

 - هللا همحر  بلحب ماحشلا نب حلاص يّدج ىأر :لاق يبلحلا مساقلا نب دسأ انثّدح

 مجعملا يف يناربطلا ظفاحلاو . ظفللاو دانسإلاب 7١18 مقر : ةّيَط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [ ) 1٠

 خي يراوتلاو ريسلا لهأ نم دحاو ريغ هاور :لاقو 6 :بلاظلا ةيافك يف يجنكلا امهنع هاورو 1861 مقر : ريبكلا

 . 5 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا ظفاحلا يناربطلا نع هاورو

 يف يربطلا ريرج نبا هاورو ًاظفلو ًادانسا [19117] مقر 48/10 :فّنصملا يف هبيش يبأ نبا هجرخأو

 نع ,بئاسلا نب ءاطع نع . ئييحي نب طول فنخم يبأ قيرط نم لوطأ ظفلو رخآ دانسإب 0 :هخيرات

 . لئاو نب قورسم هيخأ نع « يمر ضحلا لئاو نب رابجلادبع
 .4178/5 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلا هاورو

 - لامكالا يف الوكام نبا هدروأو ؛ عينم تنب نبا هجّرخ :لاقو 4 :نيقعلا رئاخذ يف يربطلا ٌبحملاو

 330 :- ةزيوح باي

 رصتخم يف روظنم نبا هدروأو .ًأظفلو ًادانسإ119 مقرب 3م نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [171]
 181/1 :قشمد خيرات

 ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا هاورو . الغ نيسحلا ةمجرت يف 7//!4141 :لامكلا بيذهت يف يّرملا هاورو

 .ركاسع نبا نع غ7 : بلاطلا



 مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .هردص ئلع جرخ دق هناسلو ًاشطع ثهلي وهو دوسأ ًابلك مونلا يف ('؛ًنّيد ًاحلاص ناكو

 اذإف «كلذ لعفأل تممهو . ةنجلا هيف لخدأ ءام هقسا ىنعد ! ناشطع بلك اذه : تلقف

 نيسحلا لتاق اذه ,هقست ال حلاص اي ,هقست ال حلاص اي :لوقي وهو هئارو نم فتهي فتاهب

 ! ةمايقلا موي ئلإ شطعلاب هبّدعا يلع نبا
 نب دمحم لهس وبأ انربخأ :لاق يلع انربخأ :لاق- انذإ_رصن وبأ اتربخأ- [177]

 نب دّمحم انثّدح :لاق هللادبع نب رفعج انربخأ :لاق يزارلا لضفلا وبأ انربخأ : لاق ميهاربإ

 :لاق مشاه ينب ئلوم دّمحم نب ساّبعلا انربخأ :لاق قاحسإ نب دّمحم انثّدح :لاق نوراه

 :- قاحسإ ابأ ئّتكيو يلع انئّدح :لاق ريكب يبأ نب ىيحي انثّدح

 هيلع هللا ئَّلص_-هللا لوسر تيأر يلع نب نيسحلا لتق اّمل : لاق , يلجبلا دعس نب رماع نع

 ةلتق ّنأ هربخأو ,مالسلا يّئم هأرقاف بزاع نب ءاربلا تي أر نإ : لاقف مانملا يف - لبو

 ((77ميلأ باذعب هنم ضرألا لهأ تحسي نأ هللا داك نإو , راّنلا يف يلع نب نيسحلا

 لاق مّلسو هيلع هللا ئَّلص هللا لوسر قدص :لاقف ,هتربخأف ءاربلا تيتأف :لاق

 ناطيسشلا ّنإف ,©7ينآر دقف مانملا يف ينآر نم  مّلسو هيلع هللا ئّلص هللا لوسر
 ,(4) ينرّوصتيال

 .رداصملا نم هريفلًاعبت هانتبثأ ام حيحصلاو .داحل لص ناكو :ردصملا يفو (1)

 :لامكلا بيذهت ١167/17., :قشمد خيرات رصتخم 7 مقر : قشمد خيرات نم نيسحلا مامالا ةممججرت [ 777 ]

 118 مقر ال4 :ىلزافملا نبال لقط بلاط يبأ نب يلع بقانمم

 ال مقر 44/؟ : عيبانيلا يف امك نيدقعلا رهاوج يف يدوهمسلا هاورو

 .دايز نب ليعامسأ نع يور (؟)

 لتق املف ! هرصنت ال يح تنأو نيسحلا ينبا لتقي ! ءارباي : ع تاذ بزاع نب ءاربلل لاق ةُطًايلع نإ : لاق

 رهظي مث . هرصنأ ملو نيسحلا لتق , بلاط يبأ أ نب يلع هّللاو قدص : لوقي بزاع نب ءاربلا ناك ْةلِيْظ نيسحلا

 ! مدنلاو ةرسحلا كلذ ئلع

 .ديفملا خيشلل داشرالا باتك نع ًالقن

 هللالوسر لاق : لوقي ةريره ابأ عمس هْنَأ يبأ ينئثّدح : لاق بيلك نب مصاع نع هدانساب دعس نبا ئورو (؟)

 .*8 مقر لم نسحلا مامإلا ةمجرت ينلحتني ال ناطيشلا إف «ينآر دقف مونلا يف ينآر نم : مّلسو هيلع هللا ئلص
 .لامعلا زنك يف ءاج امك حيحصلا وهو يب روصتي : «س» يفو . لصألا يف اذك ()



 | ةقرفتم تاياور]

 نب دّمحم محتفلاوبأ انربخأ [ب -40] لاق ىلع انربخأ :لاق رصن وبأ انأبنأ - [17]

 ينالديصلا يلع نب سابعلا يبأ نب رصان ركبوبأ و ءيرصملا هللادبع نب هللادبع نب يلع

 دّمحم وبأ انربخأ : لاق يسرافلا دّمحم نب زيزعلادبع نب دمحم هللادبع وبأ انربخأ :الاق ةأرهب

 :لاق جشألا ديعس وبأ انثّدح :لاق دعاص نب دّمحم نب ئيحي انئّدح :لاق حيرش يبأ نبا

 :لاق قيزر ينئدح :لاق رمحألا دلاخ وبأ انثّدح

 ؟كيكبي ام :تلقف يكبت يهو ةملس مأ ئلع تلخد :تلاق ئملس ينتّندح

 ,بارتلا هتيحلو هسأر ئلعو مانملا يف مّلسو هيلع هللا ئَلص هللا لوسر تيأر :تلاق
 !ًافنآ نيسحلا لتق تدهش :لاق ؟ هللا لوسر اي كلام :تلقف

 نيزر نع رمحألا دلاخ يبأ نع جشألا ديعس يبأ نع 17771 مقر 101/0 :هننس يف يذمرتلا هجرخأ [ 175 ]

 !بيرغ ثيدح اذه :لاقو

 :ءافلخلا عيرات يف يطويسلاو ,1077 مقر 70/9 :لوصألا عماج يف ريثألا نبا يذمرتلا نع هاورو

 اذه :لاقو 475 :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو 177 مقر : قشمد خيرات يف ركاسع نباو 7١ 8ص

 .هكردتسم يف مكاحلا هركذو .هدنسم يف لبنح نب دمحأ هاورو ,هعماج يف يذمرتلا ظفل

 .ىوغبلاو يذمرتلا نع ١8 :ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا ٌبحملا هاورو

 ,7/؟ :ةباغلا دسأأ ,؟ :بيذهتلا بيذهت .4755/7 :لامكلا بيذهت 53 : ءالبنلا مالعأ ريس

 حيباصم ,7 27 ص 7 ق- 0 ج :نيدبتعملا ةليسو ,771/؟ :لوصولا ريسيت ٠٠١/4 :ةياهنلاو ةيادبلا

 . هظفلو هدانساب يذمرتلا نع 118/7 :بلاطملا رهاوج يف ينوعابلا :181 ٠ مقر ١8/4 :يوغبلل ةنّلا



 مالّسلاةيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .باوصلا وهو ,نيزر لاق هن اَلِإ جشألا نع يذمرتلا هاور : يلع لاق

 مساقلاوبأ ظفاحلا انربخأ :لاق يناملسلا لضفلا يبأ نب قيتع انربخأ- ]١74[

 رباص نبا يلاعملا وبأ انربخأ :لاق يلع نب دمحأ نب دّمحم نسحلا وبأ انثّدحو ,يقشمدلا

 انربخأ :لاق فيظن نب أشر انربخأ :لاق يولعلا ميهاريإ نب يلع مساقلاوبأ انربخأ :الاق

 :لاق زرحم نب دمحأ انثّدح :لاق (١)ناورم نب دمحأ انربخأ :لاق ليعامسإ نب نسحلا

 :لاق ينامحلا انئّدح

 نم صربأف يلع نب نيسحلا ربق ئلع ماشلا لهأ نم لجر ثدحأ :شمعألا لاق

 .هتعاس

 نب ّيلع مساقلا وبأ انربخأ : لاق ةمالس نب لضفلا يبأ نب قيتع ركبوبأ انربخأ-[170)

 . ظفاحلا نسحلا

 مساقلا وبأ انربخأ :الاق نامحرلادبع نب هللادبع نع رفعج يبأ نب نسحلا وبأ انئّدحو

 .فيظن نب أشر انربخأ لاق بيسنلا

 انربخأ: لاق يحاترالا دمح نب دّمحم هللادبع وبأ انربخأ لاق مثلملا نب هللادبعوبأ انربخأو

 نب نسحلا [41 | نب زيزعلادبع انربخأ : لاق- ةزاجإ- ءارفلا نب نسحلا نب يلع نسحلا وبأ
 ناورم نب دمحأ انثّدح :لاق بارضلا ليعامسإ نب نسحلا انربخأ :الاق بارضلا ليعامسإ
 :لاق مثيهلا نب نامثع انئّدح :لاق يناولحلا هللادبع نب فسوي انئّدح :لاق

 .5144 مقر :قشمد ةنيدم خيرات نم ْةيَط نيسحلا مامإلا همجرت [17 |

 نع ميهاربإ نبا قاحسإ نع هدانسإب 587٠ مقر 1١8/1 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هجرخأو

 تثيبلا كلذ لهأ باصأف هذي يلع نب نيسح ربق ئلع دسأ ينب نم لجر يرخ) ظفلب شمعألا نع ريرج
 .(رقفو ضرمو ماذجو نونجو لبخ

 :لامكلا بيذهت ىف يّرملا ظاحلاو ,؟40 مقرب لكن نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هاور هدانسإو هظفلبو
 اا :ءالبلا مالعأ ريس يف يبهذلاو .هلاجر حّمصو , :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلاو ه7
 .41 مقر 7١8/7 ؛ فارشألا باسنأ يف يرذالبلاو

 .515ص ةسلاجملا باتك نم (؟) ءزجلا رخاوأ يف )١(



 رس دعلا نيا

 نم طقسف .دايز نب هللاديبع داّوق نم ًادئاق ناكو دعس ينب نم ةرصبلاب لجر ناك
 كلذ نوكي نأ وجرأ :هل لاقف :هداعف ةبالق وبأ هيلع لخدف .هالجر ترسكناف حطسلا

 .هريخ

 ! رثكأ كيلع هللا هرتس ام :لاقف ! ؟ًاعيمج َيلجر رسك يف هريخ ّيأو ! ةبالق اب اي : هل لاقف
 يلع نب نيسحلا لتاقيف جورخلا هلأسي دايز نبا باتك هيلع درو ثالث دعب ناك نأ اًملف

 ! ينباصأ ام ينباصأ دق : هل لاقف :لاق  مالسلا امهيلع-

 لاقف_ هنع هللا يضر نيسحلا لتقب ربخلا ئفاو ىّتح اعبس الإ ناك امف : لوسرلا كلذ لاق
 ! يل ةريخ ناك هّنِإ قدص دقل ! ةبالق ابأ هللا محر : لجرلا

 وبأ انربخأ : لاق يدسألا ناولع نب هللادبع نب نامحرلادبع دّمحم وبأ انربخأ_[171]

 دّمحم نب روصنم نب دّمحم ركب وبأ انربخأ : لاق نامحرلادبع نب دّمحم نب دّمحم نامحرلادبع

 :لاق يغارملا مدآ نب فسوي انربخأ :لاق داّدحلا نب معنملادبع نب يلع انربخأو . يناعمسلا

 دّمحم نب رفاغلادبع نب ليعامسإ هللاديع ويأ انربخأ : لاق_ ةزاجإ- يناعمسلا ركبوبأ انربخأ

 :لاق يرمعلا ركب نب ديلولا انربخأ :لاق رافصلا دّمحم نب نسحلا دّمحم وبأ انربخأ :لاق

 يلجعلا هللادبع نب دمحأ نب حلاص ملسم وبأ انئدح :لاق ايركز نب دمحأ نب ّيلع انربخأ

 :لاق هنأ_ريمع نب كلملادبع ينعي  هنع يوريو :لاق يبأ ينئدح :لاق

 هللاديبع يدي نيب عضو ىّتح هب يتأ- هنع هللا يضر نيسحلا سأر تيأر !ًابجع تيأر

 (00[ب-47] تيأر ٌمث دايز نبا

 : لاق 141/7 مقر 155/5 : ريبكلا همجعم يف يئاربطلا ظفاحلا ءاور امانه لقننو ةصقان ةياورلا نأ رهاظلا (1)

 نب كلملادبع نع , ديوس ني ديعس انئ , يرابهلا ليعامسا نب ديبع ان , يمرضحلا هّللادبع نب دمحم انئّدح
 , سرت ىلع هماّدق هنع هّللا يضر يلع نب نيسحلا سأر اذاو دايز نب هّللاديبع ئلع تلخد : لاق ريمع

 الإ تنبل ام هللاوف ! سرت ئلع دايز نب هّللاديبع سأر اذاف راتخملا ئلع تلخد ئّبح ًاليلق الإ تئبل ام هللاوف

 ىتح ًاليلق الإ تئبل ام هّللاوف ! سرت ئلع راتخملا سأر اذاو ريبزلا نب بعصم ئلع تلخد ئتح ًاليلق
 ! سرت ئلع ريبزلا نب بعصم سأر اذاو ناورم نب كلملادبع ئلع تلخد



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 انربخأ: لاق ةرهاقلاب يرصملا نينب نب ناميلس نب ينغلادبع مساقلا وبأ انربخأ- [ 71
 نب نيسحلا نب ىلع نسحلا وبأ انربخأ : لاق « يحاترالا دماح نب دمح نب دّمحم هللادبع وبأ

 ققوملا سو لاّبحلا ديعس نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انأبنأ : لاق_ يل ةزاجإ_ارفلا يلصوملا رمع
 مساقلا وبأ انربخأ :قاحسإ وبأ لاق ةطبارملا دّمحم نب رمع صفح يبأ ةالوم ةجيدخ

 انربخأ : لاق  عمسا انأو هيلع ةءارق يسوسرطلا نسحلا نب رمع نب دمحأ نب راّيجلادبع

 يبأ ئلع أرق : ةجيدخ تلاقو هيلع ةءارق_ يكاطنالا رادنب نب نيسحلا نب نسحلا ركبوبأ

 - عمسأ ةدهاش انأو_ يكاطنألا ينذالا رادنب نب نيسحلا نب ّيلع نب دمحأ نب ئيحي مساقلا

 سابعلا وبأ انثّدح :الاق رادنب نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ يضاقلا يّدج ينربخأ : لاق

 باوجلا وبأ انثّدح :لاق ةورف وبأ انثٌدح : لاق ةيكاطنأب بيدالا لضفلا نب دّمحم نب دومحم
 ه . . /

 .ًادايز ةيواعم ءاّمداو نيسحلا لتق مالسالا ئلع لخد لذ لّوأ :لاق ةجعب نب ورمع نع

 دّمحم ىنث دحو: لاق دواد نب ئسوم نب دّمحم انثّدح : لاق دومحم انثّدح :لاقوس[178]

 هلو اهل ناك ام : لاقو هوحنب ئلعي وبأو يناربطلا هاور : لاقو .151/4: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ةجرخأ <

 !! سوؤرلا الا لمع

 .ريمع نب ديبع نع ةركذتلا يف يزوجلا نبأ طبس هوحن ئورو

 ,تاقث هلاجرو يناربطلا هاورر 5 :دئاوزلا عمجم 4 مقر 111/1 :يناربطلل ريبكلا مجعملا [ ]/7 ١

 7١. مقر 01/1 : يمزراوخلل هلل نيسحلا لتقم

 لخد لذ لوأ :لاق هنأ ةجعب نب ورمع نع هدانساب ١74 مقر اهْط نسحلا مامإلا ةمجرت يف دعس نبا ئورو

 . يلع نب نسحلا توم برعلا ئلع
 .؟18 مقر :دعس نبال ئربكلا تاقبطلا نم ْالْيْط نيسحلا مامإلا ةمجرت [178]

 14101 مقر ١71/7 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو .

 ةنكلفأ :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا ظفاحلا يتاربطلا نع هاورو

 ءاطع انئّدح :لاق  رمع نب دّتحم_ يدقاولا نع مقر : تاقبطلا يف ًاضيأ رخآ اثيدح دعس نبأ قورَو
 . نيسحلا سأر ةبشخ ئلع عفر سأر لّوأ :لاق . شيبح نب رز نع دوجنلا يبأ مصاع نع .هربخأ نم نع. ملسم نب
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 . يملسلا نامحرلادبع نب ئسيع انئّدح :لاق يدقاولا ينثدح :لاق دعس نبا

 . يلع نب نيسحلا سأر ةبشخ ئلع مالسإالا يف لمح سأر لّوأ :لاق  يبعشلا نع

 رصن يبا نب رمع نب نامحرلادبعو يلع نب رمع نب هللادبع ركبوبأ انأبنأ- [174]

 يريحلاو يقهيبلا ركب يوبأ نع رهاط نب رهاز انربخأ : لاق ينيوزقلا ريخلا وبأ انربخأ :الاق
 دّمحم وبأ انّئدح :لاق مكاحلا هللادبع وبأ انريخأ :اولاق يريحبلا و ينوباصلا نامثع يوبأو

 يولعلا دّمحم وبأ انثّدح :لاق- ةرابز [/4) نب دمحأ نب دّمحم نب ئيحي ينعي  يولعلا

 يبأ دلو نم  يقفارلا يلع نب ميهاربإ دّمحم وبأ انثّدح :لاق دادغبب بسنلا رخاف بحاص

 نع يناولحلا يلع نب نسحلا انثّدح :لاق  مّلسو هيلع هللا ئَّلص هللا لوسر ئلوم عفار

 نب رفعج تعمس :لاق يفعجلا رمع نب لضفملا نع ؛دابع نب قاحسإ نع ءرمعم نب يلع
 :لاق يلع نب دمحم يبأ ينّئدح :لوقي دمحم

 بارغ ءاج-مالسلا امهيلع- يلع نب نيسحلا لتق اّمل : لاق نيسحلا نب يلع يبأ ينّئدح
 «ةنيدملا ئلإ راط ّمئ «غرمتو همد يف عقوف

  ئرغصلا يهو بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا تنب ةمطاف رادج ئلع ةنيدملاب عقوف
 :لوقت تأشنأو ًاديدش ءاكب تكبف . هيلإ ترظنف اهسأر تعفرف ,بعنو

 ؟بارغاي كليو هاعنت 2 نم ٌتلقف بارغلا بعن

 باوصلل قفوملا لاق 225؟نم تلقف مامالا لاق

 «7بارتلا نكس دقل ًاّقح يل لاقف؟ نيسحلا تلق

 ا :هخيرات يف يربطلا هاور . هظفلو هدانسإب دعس نبا نعو 55

 .4 ٠ ص : دينعلا بّضعتملا ئلع ّدرلا يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ هاورو
 ركذ دعب هيقو 17 مقر ٠١0/7 : ىمزراوخلل ةّن نيسحلا لتقم 0١[, مقر ١77/7 :نيطمسلا دئارف [ 7179 ]

 ناك امف «بلطملادبع ينب رحسب 58 :اولاقف , ةئيدملا لهأل هتعنف : دلع ىلع نب دمحم لاق) : تايبألا

 .(ةلل نيسحلا لعب ربخلا مهءاج نأ نم عرسأب
 )١( بارتلا هجو ئلع ىقلم يل لاقف نيسحلا تلق :يمزراوخلل يقل نيسحلا لتقم يف .



 مالّسلاه يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
 «ه- 7

 بارضلاو ةّئسألا نيسب 2 البركب نيسحلا نا
 باوشلا عم هلالا يضرت ةربعب نيسحلا كباس

 باوجلا دهر قطي ملف حانجلا هب لقتساّوت

 باجتسملا يصولا دعب يب لحامم تيكبف

 نا



 حونو ةكرابملا ةرجشلا ثيدح]

 [ مالسلا هيلع نيسحلل نجلا
 وبأ انثّدح :لاق ينيوزقلا يريمأ نب ديمعلا يبأ نب دماح رفظملا وبأ انربخأ ]18١[

 نب دّمحم رصن وبأ ينربخأ :لاق ينيوزقلا دّمحم نب فسوي نب ليعامسإ نب دمحأ سابعلا
 ليعامسإ نب دحاولادبع نساحملا وبأ ديهشلا يضاقلا انربخأ : لاق ًانذإ_ ينايغرالا هللادبع

 انربخأ :لاق . هيقفلا نيسحلا نب دمحأ ساّبعلا وبأ انربخأ :لاق يّدج انربخأ :لاق ينايورلا

 ,يراصنألا دّمحم وبأ دّمحم نب هللادبع انربخأ : لاق يرضحلا رفعج نب هللاديبع ساّعلا وبأ

 ىسيع نع « قاحسإ نب دّمحم نع , ةثراح نيركب انربخأ :لاق ,ديز نب ةرامع انربخأ : لاق
 . يعازخلا ورمع نب هللادبع نع ءرمع نبا

 أ هتلاخ ةميخب  مّلسو هيلع هللا ئَّلص هللا لوسر لزن :تلاق دوجنلا تنب دنه نع

 وه ةميخلا يف لاقف «سانلا هفرع دق ام ةاشلا يف هرما يف ناكف , هل باحصأ هعمو 2١0 دبعم

 !نوجلا تنب دنه نع :هيفو 180/١ :رابخألا صوصنو راربألا عيبر هباتك يف يرشخمزلا هاور ] 18١[
 [4 مقر ١١١/١ : ايم نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلاو

 نبب شيج تغأ يهو ةيعازخلا ةعيبر نب ذقنم نب فيلخ نب دلاخ تنب ةكتاع اهمساو اهتينكب ترهتشا (1)
 .ةعازخ نب ورمع ينب نم ,دلاخ

 ركبوبأ و وه . ةنيدملا ئلإ رجاه َنيح مّلسو هيلع هّللا ئلص هلل لوسر اهيلع لزن . ديدقب اهلزنم ناكو
 .اهتميخ ئلع اورم نيح طقيرأ نب هللادبع امهليلدو ركب يبأ ئلوم ةريهف نب رماعو



 مالشلاةيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
 عير

 .هّرح ديدش ظئاق موي ناكو دربا ىّمح هباحصأو

 ةجسوع ئلإ هجمو .هاف ضمضم ّمث امهاقناف هيدي لسغف ؛ءامي اعد هتدقر نم ماق اًملف

 حسم مث :تلاق نأ ىلإ ًاثالث ًاثالث رثنتساو قشنتساو . تاّرم ثالث هتلاخ بنج ئلإ تناك

 تنياع ام هللاو .امهنطابو امهرهاظ هيلجر لسغ مث .ةدحاو ةّرم ربدأو هنم لبقأ ام هسأر

 ! هانأشل ةجسوعلا هذهل ّنِإ» :لاقو . هلبق كلذ لعف ًادحأ

 تايتفو تبجعف , نيتعكر ئّلصف ماق ٌمث كلذ لثم هباحصأ نم هعم ناك نم كلذ لعق ّمث

 ! هلبق ًايَلصم انيأر الو ةالصلاب اندهع ناكامو .كلذ نم يحلا

 اهتماق ةيداع ةحود مظعأك تراص ئتح ةجسوعلا تلع دقو انحبصأ دغلا نم ناكاتلف

 .اهقروو اهقاس ترضخلاو .اهئانفأ ترثكو ءاهقورع تحاسو ءاهكوش هللا دضخو [44]

 ةحئارو . قوحسملا سرولا نول يف ةأمكلا نم نوكي ام مظعأك رمثب تعنياو كلذ دعب ترمثاو
 ,دهشلا معطو ربنعلا

 وذالو .ئربالإ ميقس الو . يور الإ نآمظ الو , عبش الإ حئاج ينعي  هنم لكأ ام هللاو

 ةكربلاو ءامنلا انيأرو ,اهنبل ردّألِإ ةاشالو ةقان اهقرو نم لكأ الو ,ئنغتسا الإ ةقافو ةجاح

 !تعرماو اندالي تبصخاو ءانب لزن موي ذنم انلاومأ يف

 يداوسبلا لهأ نم انلوصح نم انباتني ناكو ؛«ةكرابملا» ةرجشلا كلت يّمسن اًنكف
 ماقم مهل موقتف ,رافقلا نيضرألا يف مهعم نولمحيو ,رافسألا يف نودّوزتيو اهب نوفشتسي
 «بارشلاو ماعطلا

 جرخ دق ملسو هيلع هّللا ئلص هللا لوسر ناكو . معطتو يقست ٌمث «ةبقلا ءانفب يبتحت ةدلج ةزرب ةأرما تناكو «-
 اهل ةاش ملسو هيلع هّللا ئلص لوسرلا بلحو .ديدقب ءاتالثلا موي لاقو .رحسلا يف نينثالا ةليل راغلا نم
 تناكو , تملسأف ةنيدملا ئلإ كلذ دعب دبعم مأ تمدقو .اولكأف مهل تنحطو مهل تحيذو اهنبل نم اوبرشف

 .1960/ :باعيتسالاو 181١/4, : ةباصالاو 1١1/4, : دعس نبا تاقبط رظنا

 . ةعازخ ينب نم موق هيف لزني ناك ةئيدملا قيرط ئلع ةكم نم بيرق عضوم  ريغصتلاب  ديدقو
 .راربألا عيبر شماه يف يميعتلا ميلس روتكدلا ققحملا مالك نم ًالقن



 اننزحأف .اهقرو رفصاو طقاست دقو موي تاذ انحبصأ ىّح كلذ ئلع كلذك لزت ملف

 وه اذإف مّلسو هيلع هللا ئَلص- هللا لوسر يعن ءاج ئّتح ليلق الإ ناك امف .هل انعزفو كلذ

 ,ةحئارلاو معطلاو مظعلا كلذ نود ًارمث رمثت كلذ دعب تناكو ,مويلا كلذ يف ضبق دق

 .نيثالث كلذ ئلع تماقأو

 ةراضغ تبهذو ءاهرخآ ئلإ اهلّوُأ نم تكوشأ دق يه اذإف انحبصأ موي تاذ ناك اًملق

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لتقم انغلب ئّتحأريسي الإ ناكامف ,اهرمث عيمج طقاستو , اهناديع
 نم ذخأن انلوح نمو لزن ملف ءاهرمث عطقتاف ًاريثك الو ًاليلق كلذ دعب ترمثا امف بلاط

 ءانماقسأ نم هب يفشتسنو ءاناضرم هب يوادنو ءاهقرو

 امد اهقاس نم تعبنا دق اهب اذإو ًاموي انحبصأ ٌمث ةليوط ةهربو ةّدم كلذ ئلع تماقأف

 ! ٌميظع ٌثدح ثدح دق انملعف محلا ءامك ءام رطقي [ب_-44] لباذ اهقروو ًايراج ًاطيبع

 نم ًاليوعو ءادن انعمس انيلع ليللا ملظأ اًملف , ةيهادلا عّقوتن نيمومهم نيعزف انتليل انتبف
 :لوقت ةيكاب توص انعمسو . ةّجضو ةديدش ةبلجو اهتحت

 لوتبلا نبايو ّيصولا نبايأ

 انيمركألا ةداسلا ةّيقب ايو
 لتق كلذ دعب اناتأف ! نولوقي اوناك اّمم ًاريثك مهفن ملف .تاوصألاو تآنرلا ترثك من

 دعب راطمألاو حايرلا اهترسكو ,تَّفجو ةرجشلا تسبيو-.مالسلا امهيلع- يلع نب نيسحلا
 .اهرثأ سردناو تبهذف ,كلذ

 هيلع هللا ئَلص_لوسرلا ةنيدمب يعازخلا ىلع نب لبعد تيقلف : يراصنالا دّمحم وبأ لاق
 :لاقو .هركني ملف ثيدحلا اذه هتئّدحف  مّلسو

 ,ةرجشلا كلت تكردأ اهّنأ : ةيعازخلا كلام تنب ىدعس هّمأ نع. يّدج نع, يبأ ينّئدح

 «ّنجلا حون ةليللا كلت يف تعمس اهناو ءبلاط يبأ نب ّيلع دهع ئلع اهرمت نم تلكأو
 :تلاق ٌنهنم ةّينج لوق نم تظفحف

 راّيطلا رفعج ةمومعلاريخ 2 هّمع ديهش ايو ديهشلا نباي



 جس مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 27)رابغ كالع دقو كنم هجولا يف هّدح كباصأ لوقصمل بجع

 -ىلجملا نبا دوعسلا وبأ انربخأ : لاق دزربط نب دّمحم نبرمع صفح ويأ انأبنأ- [141]
 دمحأ وبأ انربخأ لاق أ ظفل دّمحم نب نسحملادبع انثّدح : لاق  ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ

 انثّدح: لاق يعدربلا نسحلا نب دمحأ ر فعج وبأ انثّدح : لاق ناهدلا دّمحم نب دّمحم نب هللادبع

 بوقعي نب ئيحي نب ميهاربإ انئّدح : لاق يودعلا ماصعلا يبأ نب هللادبع نب دمحأ ةريره وبأ

 انثّدح : لاق سيردإ نب نيسحلا انثّدح : لاق نامقل نبا انثّدح :لاق زاّربلا 4١[ ] رهاطلا وبأ

 . هّمأ نع مشاه نب مشاه

 : نلقي هو لك موي نول نرلع موت نجلا تعم: تلات ةملاس أ نع
 ليكنتلاو باذعلاب اورشبأ ًانيسح ًاملظ نولتاقلا اهَيأ

 ليتقو لسرمو يبن نسم 2 مكيلع وعدي ءامسلا لهأ لك

 )١( يهو .ةفاضا عم ال نيسحلا لتقم يف مزراوخ بطخأ ركذ :
 نيتيبلا نيذه ئلع لمتشت يل ةديصق يف تلقف : لبعد لاق :

 ٌراممح كاهن نمق رامحلا صعاو رازُي قارعلاب ٍربق ٌريخ رز

 ؟رازن هيلع تفطع نمو يموق 2 ادفلا كل ُنيسح اي كروزأ مل
 رامدو ٌةتقم كودع ئلعو نئهنلا يوذ بولق يف ةّدوملا كلو

 ٌراَيطلا رفعسج ةمومعلا ٌريخخ 0 هّمع ًادهشايو ديهشلا نباي
 رابغ هالع دقو كنم هجولا ىف هدح كباصأ لوقصمل ًابجع

 ] ]141.ًاظفلو ًاداتسا "ل مقرب قششمد خيرات نم 8 نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ

 ع4 :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظاحلا هظفلو هدانسإب ركاسع نبأ نع هاورو

 نيعضوم يف ةياهنلاو ةيادبلا يف ريتك نبا هاورو :١14/4 يفو « يبلكلا نب ماشه نع هدانسإب : ١1/8 اذهب ؟

 .دانسإلا

 :ةّمألا ٌصاوخ ةركذت يف يزوجلا نبا طبسو ,487/80 :هخيرات يف يربطلا دّمحم نب ماشه نع هاورو

 . خيراتلا يف لماكلا يف ريثألا نبا هدروأو : 4/ .1١قشمد خيرات رصتخم يف روظنم نباو : ١85/37

 :قعاوصلا يف يكملا رجح نباو 1١8.

 لتقم ,85/ :يلاوعلا موجتلا طمس 1 :بلاطملا رهاوج يف ينوعابلا هاور ًارثنو ًامظن هنم ًابيرقو
 :يمزراوخلا ٠١8/5



 ليجنإلا بحاصو ئسومو  دواد نبا ناسل ئلع متنعل دق

 نب يلع مساقلا وبأ انربخأ : لاق يزاريشلا نب هللا ةبه نب دّمحم رصن وبأ انأبنأ- [187]

 :لاق ةذير نبا ركبوبأ انربخأ :اولاق ةعامجو داّدحلا ىلع وبأ انأبنأ : لاق يقشمدلا نسحلا

 ديعس نب ديوس انثّدح :لاق يباطخلا دابع نب مساقلا انثّدح :لاق دمحأ نب ناميلس انربخأ

 .تباث نب ورمع انثّدح :لاق

 ئّلص- يبنلا ضبق ذنم نجلا حون تعمس ام : ةملس مأ تلاق: لاق تبان يبأ نب بيبح نع

 اهتيراجل تلاقف  نيسحلا ينعي - لتق دق اَلِإ ينبا ئرأ امو ,ةليللا الإ مّلسو هيلع هللا

 :حونت ةّينج اذإو .لتق دق هنأ تربخأف ,يلسف يجرخا

 يدعب ءادهشلا ىلع يكبت نمو دهجب يلفتحاف نيعايالأ

 دبع كلم يف ربجتم ئلإ 2 ايانملا مهدوقت طهر ئلع

 نبال قشمد خيرات رصتخم يفو ,77 مقر :قشمد ةنيدم خيرات نم ايل نيسحلا مامإلا ةمجرت [187 ]

 :روظنم /١85/19.

 1ك مقر ١١/5 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا ءاورو

 116/6 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلاو 47 :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا هنعو

 نع 177/7 :ئربكلا صئاصخلا يف يطويسلا هاورو ؛ 641/57 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلا هاورو

 . ميعن يب

 .597 :ةّمألا ٌصاوخ ةركذت يف يزوجلا نبا طبس هدروأ

 . هتريس يف الملا هجرخ :لاق مث رعشلا نم نيتيبلا ركذي مل نكلو ١6١ :ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا ٌبحملا ءاورو

 : هل نيسحلا لتقم هباتك يف لاق ,رخآ ماقم يف نيتيبلا نيتاه دروأ يمزراوخلا بيطخلا ّنكلو .اذه
 :هظفل اذه امال مقر 0

 (يلصع تنب بنيز) هتخأ هيلإ تءاج حبصأ اًملف ,ةليلو ًاموي اهب ماق . ةّيميزخلاب نيسحلا لزن اًملو :لاق
 تجرخ ينإ :تلاقف ؟هاتخأ اي كاذ امو :اهل لاقف ؟ةحرابلا هتعمس ٍءيشب كربخأ الأ !يخأ اي :هل تلاقف

 :لوقي ًافتاه تعمسف ؛ةجاح ءاضقل ليللا ضعب يف ةحرابلا
 يدعب ءادهشلا ىلع يكبي نمق دهجب يلفتحاف نيعاي الأ

 دعو زاجنإ ىلإ رادققب ايانملا مهقوست موق ئلع
 .نئاك وه يضقملا !ءاتخأ اي :نيسحلا اهل لاقق : لاق مث 158/7 : حوتفلا يف مثعالا نبأ هلثمو ٠



 مالّسلاة يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 دّمحم هللادبع وبأ انربخأ : لاق ةرهاقلاب ناميلس نب ينغلادبع مساقلاوبأ انربخأ- [147*)

 قاحسإ وبأ انأبنأ :لاق يل ةزاجإ- ءارفلا نب نسحلا وبأ انربخأ :لاق يحاترألا دمح نبا

 نب راّيجلادبع مساقلا وبأ انربخأ قاحسإ وبأ :لاق ةطبارملا ةجيدخ قفوملا ٌتسو لابحلا

 نب نيسحلا نب نسحلا ركبوبأ انربخأ :لاق  عمسأ انأو هيلع ةءارق - يسوسرطلا دمحأ

 نب دمحأ نب ئيحي مساقلا يبأ ئلع أرق ةجيدخ :تلاقو هيلع ةءارق -[ ب 40 ] رادنب
 نب يلع نسحلا وبأ يّدج ينربخأ :لاق  عمسأ ةدهاش انأو  رادنب نب نيسحلا نب يلع

 انثّدح :لاق يفنحلا انّئدح : لاق  بيدألا دّمحم نبا ينعي  دومحم انربخأ :الاق نيسحلا

 :لاق نايفس نع . دوعسم ني تلص

 يضر نيسحلا ئلع حونت ٌنجلا اوعمس مُهْنَأ نوصاصجلا انثّدح :لاق بانج وبأ انربخأ

 : هنع هللا

 ,هبيش يبأ نبا نامثع نب دمحم قيرط نم 1877 مقر : نيقيرطي ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ [18 ]

 ..نيسحلا ئلع نوكبي نجلا نم عمُس : ظفلب 1810 مقرو
 فّضو 111/5 :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلاو 47 :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلا يناربطلا نع هاورو
 !هدنس

 لوق نم ظفح اًممو [ يرهزلا يأ] لاق : ظفلب ًالسرم 4 :صاوخلا ةركذت يف يزوجلا نبا طبس هدروأو

 ...يبنلا حسم :ّنجلا

 نع .دابع نب ديبع نع هّبش نب رمع نع هدانسإب 7 مقر : ويم نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا ئورو
 . ملسم ني ءاطع

 حوش نوعمست مكنأ ينغلب :اهب برعلا فارشأ نم لجرل تلقف ءالبرك تينأ :لاق يبلكلا بانج يبأ نع
 ؛لاق ؟تنأ تممس ام ىنربخأو :تلق :لاق !كاذ عمس هنأ كربخأ الإ ادبع الو ارح ىقلت ام :لاق ؟نجلا
 ...لوسرلا حسم : نولوقي مهتعمس
 :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلاو ,581/7 :لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلا هاور ظفللاو دانسإللا اذهبو
 :ئربكلا صئاصخلا ف , هيلامأ يف بلعت نع ١١8 ص :ءافلخلا خيرات يف يطويسلا هاورو ا
 ,ميعن يبأ نع 1
 :يمزراوخلا لتقم 8/7 :يلاوعلا موجنلا طمس 77 :بلاطملا رهاوج يف يعفاشلا ينوعابلا هاورو

 50 مقرا ١خ/ا



 دودخلا يف قيرب هلف هّنيبج يبنلا حسم

 دودجلا ريخ هدج دعم ايلع نم هاوبأ

 انربخأ : لاق نسحلا نب ىلع هّمع نع دّمحم نب نامحرلادبع روصنم وبأ انأبنأ- [18]

 :لاق دّمحم نب نسحلا ان ريخأ: لاق دّمحم نب باهولادبع انربخأ: لاق عاجش نب دّمحم ركبوبأ
 :لاق يميتلا هللادبع وبأ ينثدح :لاق دّمحم نب هللادبع انثّدح :لاق دّمحم نب دمحأ انريخأ

 .ينابيشلا ديمحلادبع نب يلع انثّدح

 ئلع نجلا حون اوعمس رحسلا يف اوجرخ اذإ نوصاّصجلا ناك: لاق يميقفلا ديزم يبأ نع
 :نيسعلا

 دودخلا يف قيرب هلف هنيبحجج لوسرلا حسم

 دودجلا ريخ هّدبج 0 سشيرق ايلع يف هاوبأ
 : مهتبجأف لاق

 دوفولا رف هلمهف هيلا ًادفو هب اوجرخ
 دولخلا ران هب اونكس ١ مهئبن تنب نبااولتق

 - يطامنألا تاكربلا وبأ انربخأ :لاق يدنكلا نسحلا نب ديز نميلا وبأ انأبنأ- [180]

 ]١84[ :ةياهنلاو ةيادبلاو ,84 مقر :قشمد ةنيدم خيرات نم ْةيُط نيسحلا مامإلا ةمجرت 4/7٠١ .
 هدف :ةرصبتلا يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ لاقو

 بيعش يخأ نب يلع تعمس :لاق .قارولا نيسحلا نب دامح انئّدح , يدنغابلا رذ وبأ انثّدحو : ةّطب نيا لاق

 :ةّينج تلاقف يلع نب نيسحلا ئلع نجلا تحان :لوقي برح نبا

 ِتاّيقن ريئاندلاك ًادودخ نمطليو ٍتاّيِجَّش نيكبي يّحلا ٌءاسن تءاج
  00ِتاَيبَِتلا دعب دوسلا بايث َسِيْلَيِو

 ىهتنا ؛تايبألا ركذو ... هنيبج ّيبنلا حسم :ّنجلا لوق نم ظفح هنأ ثيدح يف اتيورو .

 ]  ] 146مقرب قشمد ةئيدم خبرات يف ركاسع نبأو , مقرب ةهلن نيسحلا مامإلا ةمجرت يف دعس نبا هاور

 ةملس نب دامح نع يدهم نب نامحرلادبع نع  دمحأ نب هللادبع نع هقيرطب 7517 مقرو ,دانسإلا اذهب

 .راّمع نع
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 ىلع نب دّمحم انربخأ :لاق رادنب نب تباث انربخأ :لاق ًاعامس نكي مل نإ [41] ةزاجإ

 نسب لضفملا نب صوحألا انربخأ :لاق يريسبابلا دمحأ نب دّمحم انربخأ :لاق يطساولا

 انثّدح :لاق ةملس نب دامح انئّدح : لاق ملسم نب نافع انثّدحح :لاق يبأ انثّدح :لاق ناسغ

 ,راّمع يبأ نب راّمع

 .نيسحلا ئلع حونت نجلا تعمس :تلاق ةملس مَأ نع

 , نيسحلا لتق ةملس مُأ كردت مل: لاق يدقاولا تعمسو : لاق يبأ انربخأو :لاق-[187]

 .(31) نيسمخو نامث ةنس تت

 :ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا هنع هاورو ,17/ مقر /77/1 : ةياحصلا لئاضف ىف لبنح نب دمحأ هجرخأو هس

 1 1 ل

 باتك ةداسلا فاحتا يف يريصوبلاو ؛4؟0 مقر” ١8/1 :يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هجرخأو

 ١ ١ 0و مقر بقانملا

 نع 7١8 ص :ءاغلخلا خيرات يفو . يقهبللاو مكاحلا نع 177/7 :ئربكلا صئاصخلا يف يطويسلا هاورو

 . لئالدلا ىف ميعن ىبأ

 1 :نيقملا رئاخذ يف امك كاّمحضلا نبا هجّرخو

 :بيذهتلا بيذهت ىفو 195١, مقر 7١/14 :ةيلاعلا بلاطملا ىفو ,؟١/70 : ةباصالا يف رجح نبا هاورو

 0 1 ١ را

 , دامح نع جاّجحلا نع زيزعلادبع نب يلع نع 87 مقر : نيقي رطب ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو

 .لبنح نب دمحأ نب هللادبع قيرط نم 18717 مقرو
 .حيحصلا لاجر هلاجر :لاقو 191/4 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلا يناربطلا نع هاورو

 موجنلا طمس ,161/9 :قشمد خيرات رصتخم ,؟17/5 :ءالبنلا مالعأ ريس ؛4غ1/7 :لامكلا بيذهت
 1/8/5 : يلاوعلا

 ااا قي رئاس يلا يرسم ااا نإ

 ١01/1. :روظنم نبال قشم ثمد خيرأت رصتخما

 ريلادبع نبأ هيلع صن امك ,دنه اهمسا ن نأ رهاظلاو ءاهيبأ مساو اهمسا يف فلتخا دقو ,نينمؤملا أ ةملس ّمأ(1

 كردتسملاو دعس نبا تاقبط يفف : اهتافو خيرات يف فالتخالا دجوي اذكو ؛ءاملعلا نم ةعامج هيلعو

 ةنس ةدعقلا يذ يف ةنيدملاب تيفوت اهنأ :يربطلا خيرات ليذو ةبيتق نبال فراعملاو ةوفصلا ةوفصو مكاحلل
 و



 مساقلا وبأ ظفاحلا انربخأ : لاق يزاريشلا نب هللا ةبه نب دّمحم رصن وبأ انأبنأ- [141/]

 ركبوبأ انربخأ :اولاق ًانذإ ةعامجو دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انربخأ : لاق نسحلا نب يلع

 يجاسلا ئيحي نب ايركز انثّدح : لاق دمحأ نب ناميلس انربخأ : لاق ةذير نب هللادبع نب دّمحم
 .راّمع نب روصنم نب يرسلا انئّدح : لاق يدزألا حلاص نب نامحرلادبع نب دّمحم انئّدح : لاق

 . ةعيهل نبأ نع « هيبأ نع

 ةلحرم لّوَأ يف اودعقو ,هسأر اوّرتحا يلع نب نيسحلا لتق امل :لاق ليبق يبأ نع
 رطسب بتكف . طئاح نم ديدح نم ملق مهيلع جرخف . سأرلا "')”نوعجنيو ذيبنلا نوبرشي

 :مد نم

 باسحلا َموي هد ةعافش  ًانيسح تلتق ةّمأ وجرتأ

 .- مّلسو هيلع هللا ئَلص- يبنلا ثعبم لبق ليق تيبلا اذه ّنإ :ليق دقو
 ركبوبأ انربخأ :لاق_ةزاجإيدنكلا نسحلا نب ديز نميلا وبأ كلذب انربخأ- [184]/

 .ةنس نينامثو عبرأ ةنبا يهو عيقبلاب ةريره وبأ اهيلع ئّلصق ءه هاك +

 اه ةنس ئرخأ يفو ٠ ةنس ةياور يفو ١ ةنس تيقوت اهنأ : ةياور يفو

 . ةروكذملا لاوقألا لّوال ًاقباطم يدقاولا لوق نوكي اذه ئلعف

 .1؟1// 60 : ءاسنلا مجعم

 ةمجرت يف ركاسع نبأ هقيرط نمو ,141/7 مقر :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هجرخأ [ لذفا

 .478 :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ظفاحلاو ,7 61 مقر : اقل نيسحلا

 ١40 :ئبقعلا رئاخذ ىف امك رامع نب روصنم نبا هجرخو

 :-ه١ ةئس ثداوح مالسالا خيرات يف يبهذلاو ,. 7 :لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلا هاورو

 1 مقر 173/7 :نيطمسلا دئارف يف ينيومحلاو 1١ ص

 نع .٠/4 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو , ميعت يبأ نع 1017/7 :ئربكلا صئاصخللا يف يطويسلا هاورو
 .ركاسع نبا

 .54 مقر ٠١0/5 :نيسحلا لتقم يف يمزراوخلاو .ًالسرم 191/7 :بلاطملا رهاوج يف ينوعابلاو

 188/17 :قشمد خيرات رصتخم :86غ/ :يلاوعلا موجنلا طمس

 . سأرلاب نويحتي : ركاسع نباو يناربطلا ظفل يفو ,سأرلا نوفحتي :«س» ىفو . لصألا يف اذك (1)
 51٠ مقر :ركاسع نبال لكُل نيسحلا مامإلا ةمجرت ]١88[
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 دمحموبأ انثدح :لاق_ ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ  يراصنألا يقابلا هللادبع نب دّمحم

 ديبع نب دمحم نب [ب-1١1] نيسحلا هللادبع وبأ انربخأ :لاق الما يرهوجلا

 :لاق دينجلا نب دّمحم انثّدح :لاق ةبيش يبأ نب نامثع نب دّمحم انثّدح :لاق يركسعلا

 :لاق نامي نب ئيحي انثّدح :لاق يلغبلا ديعس وبأ انثّدح

 نم ةسينك يف اودجوف ,مورلا انل خايشأ ازغ :لاق ميلس ينب دجسم مامإ ينربخأ
 :مهسئانك

 باسحلا موي هّدجج ةعافش | ًانيسح تلتق ةّنَأ وجرت فيك
 ةئامتسب مكّيبت جرخي نأ لبق :اولاق ؟ ةسينكلا هذه يف باتكلا اذه متدجو مكذنم :اولاقف

 .ماع

 وبأ انربخأ : لاق دّمحم يبأ نب مساقلا وبأ انربخأ لاق يضاقلا رصن وبأ انأبنأو - ]١89[

 نبا هنع ءاورو 541 و911و 4 ٠ :ماقرألاب ثالث قرطب يم نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [185]

 رهاوج يف ينوعابلاو :458 :بلاطلا ةيافك يف يجتكلا ظقاحلاو ٠١/8 ٠. :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك
 كي ل ,113/5 :بلاطملا

 181714 مقر 1117/7 :ريبكلا مجعملا يف يتاربطلا ظفاحلا هجرخا

 :1419 مقر ١٠١/17 :نيطمسلا دئارف يف ينيومحلاو و, :لامكلا بيذهت يف ىّرملا ظفاحلا ءاورو

 ١١1/1 : قل نيسحلا لتقم ىف يمزراوخلا بيطخلاو ؛7١١ :ةقرحملا قعاوصلا ىف ىّكملا رجح نباو

 0 را 55 مقر

 :صاوخلا ةركذت يف يزوجلا نبا طبس لاق

 ئلإ هولقنف . ةينايرسلاب بوتكم هيلع ةنس ةئام سمخب هيو يبنلا ثعبم لبق رجح دجو :نيريس نبا لاقو
 :وه اذإف . ةّيبرعلا

 ا ا ًانيسح تلتق ةما اوجرتأ
 !هلئاق ئردي ال ًاميدق اومعز تيبلا اذهو :ًالئاق 747/١ :باعيتسالا يف َربلادبع نبا تيبلا اذه ركذو

 : ةرصبتلا هباتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ لاقو
 :ةيئانويلاب بوتكم اهيلعو ةنس ةئام ثالثب يبنلا ثعبم لبق تدجو ةرخص نأ انيورو)

 باسحلا موي هّدِج ةعافش ١ ًائيسح اولتق ٌرشعم وجريأ



 . ميدعلا نبا

 وبأ دّيسلا انربخأ :لاق فلخ نب ركبوبأ انربخأ :لاق يناولحلا دمحأ نب هللادبع يلاعملا

 ةفوكلابنامحرلاد بع نب يلع نيسحلا وبأانربخأ: لاق ينيسحلا دمحأ نب دّمحم نبرفظروصنم
 :لاق يبلغتلا ديعس وبأ انربخأ :لاق يرافغلا مزاح نب دمحأ ورمع وبأ انثّدح :لاق

 يف اندجوف مورلا دالب انوزغ :اولاق هل خايشأ نع ,ميلس ينبل مامإ نع ناميلا وبأ انثّدح

 :ًايوتكم اهسئانك نم ةسيئك
 باسحلا موي هّدج ةعافش ًانيسح تلت ةّمَأ وجرتأ

 . ماع ةئامثالثب مكيبن ثعبم لبق :اولاق ؟ مكتسينك يف اذه بتك نم : مورلل انلقف

 .ناميلا نب ئيحي وه اًمنإو ,لاق اذك : دّمحم يبأ نب مساقلا وبأ لاق

 انربخأ :لاق يدسألا ناولع نب هللادبع نب نامحرلادبع دّمحم وبأ انربخأ- ]١40[

 :لاق , يئانحلا نب نيسحلا نب دّمحم رهاطوبأ انربخأ: لاق نسحلا نب ّيلع مساقلا وبأ ظفاحلا

 . يجنايملا مساقلا نب فسوي انربخأ :الاق رصن يبأ نب نامحرلادبع انبا دّمحمو دمحأ اتربخأ

 :لاق ةفوكلاب يفوكلا يميمتلا رشب نب دّمحم نب رشب ديلولا وبأ [1؟] انثّدح :لاق
 عمس يلع نب نيسحلا لتق امل : لاق يبأ ينئّدح :لاق يلقصملا دّمحم نب دمحأ ينئّدح

 :هصخش ْئرُي الو هتوص عمسي ًاليل يداني ًايدانم

 دعسألا ريغي مهحناوس ترجو ١ اولصوتساف ةقان دومث ترقع

 !هّدجو هيوبأ عم هلاح فيك !نيسحلا لتاق حيو <-

 ٌحلطَأم نيسحلا مدب اهصيمقو 2 ٌمِطاف ةمايقلا درت نأ دال
 ٌحْفنُي ةمايقلا موي يف روصلاو 22 هؤامصخ هؤامفش نمل ليو

 هللا لوسر عمس ردب موي ساّبملا رسأ امل !؟بوقعي ىقلَي ٍدجو ّيأب فسوي ئلع حبق نم مكيلع هللاب :يناوخإ
 ؟نيسحلا نينأ عمس ول فيكف .مان امف هنينأ ملسو هيلع هّللا ئلص

 ردقي فيكف ,رفكلا يف ناك امب ذخاَي ال ملسملاو هللاو اذه . يّنع كهجو بّيغ :هل لاق ٌيشحو ملسأ ال
 .19/؟ :ةرصبتلا (!؟نيسحلا لتق نم رصبُي نأ ملسو هيلع هللا ئلص لوسرلا

 نبال قسئمد خيرات رصتخم يفو ,7؟4 مقر :قشمد ةنيدم خيرات نم هلم نيسحلا مامإلا ةمجرت ]16١[
 .507/5 :بيذهتلا بيذهت يفو .41؟/1 :لامكلا بيذهت ,164/7 :روظنم



 مالشلاةيلع نيسحلا مامالا ةمجرت 5

 دعتلا نيصنللا أ نم لعأو ةمرح مظعأ هللا لوسر اونبف

 دّمجلا ةاغطلل ئلمي هللو اوخسمي ملاوتأ املو مهل ًابجع

 يقابلادبع نب دمحم ركبوبأ انربخأ :لاق كابسلا نب رهزأ نب دمحأ انأبنأ-[191]

 ينثّدح : لاق يلع يبأ هيبأ نع. يخونتلا نسحملا نب يلع مساقلا يبأ نع. هباتك يف يراصنألا
 :لاق يبأ

 ملف ؟ قدصأ نبا هل لاقي ًالجر دادغبب نوفرعت :لاقف ًاموي يخركلا نسحلا وبأ انيلإ جرخ
 ؟لمعي ءيش ّيأ :لاق ؟هنع تلأس فيكف هفرعأ :تلقو يريغ سلجملا لهأ نم هفرعي

 .- مالسلا امهيلع يلع نب نيسحلا ئلع حوني : تلق

 ئلع بلغي ؛نادج خركلا لهأ نم ينيبرت زوجع يدنع :لاقو نسحلا وبأ ئكبف :لاق
 حلاوص نم يهو !ًارعش ظفحت نأ نع ًالضف ةيبرع ةملك ميقت نأ اهنكمي الو ةّيطبنلا اهناسل
 .دّجهتلاو موصلاو ةالصلا نم رثكتو ءاسنلا

 وبأ ! نسحلا وبأ :تحاصف . يمانم نم بيرق اهمانمو ليللا فوج يف ةحرابلا تهبتناو

 ! ينقحلا : تلاق ؟كلام : تلق ! نسحلا

 يدرو تّيلص دقو يمانم يف تيأر :تلاق ؟ كباصأ ام :تلقو دعرت اهتدجوو اهتئجف
 هضئبم [ب 41 ] جاسلا ةرمحم ةرجح هيفو ,خركلا بورد نم برد يف يّننأك تمنو

 ؟ربخلا ام :نهل تلقف ,فوقو ءاسن هيلعو بابلا ةحوتفم جاديفسالاب
 بايث اهيلعو .لامكلاو لامجلا ةعراب ءانسح ةّباش ةأرما اذإو ء رادلا لخاد ئلإ اوراشأف

 «ًامد بخشي سأر اهرجح يفو .هب تفختلا دق ضايبلا ديدش رازإ اهقوف نم ةّيورم ضايب
 هيلع هللا تاولص نيسحلا سأر اذهو ,هللا لوسر تنب ةمطاف انأ !كيلع ال :تلاقو تعزفف

 :حوني ئّتح قدصأ نبال يلوقف ؛ةعامجلا ئلعو

 ًاضيرم ناكالو الا 0 ولسأف هضرمأ مل
 .ةروعذم تهبتناو

 ءداضلا ةماقا نم نّكمتت ال اهنأل  ءاظلاب_ هظرما :زوجعلا تلاقو : نسحلا وبأ لاق



 .اهموث تدواع نأ ئلإ اهنم تنكسف

 هذه ءادأ يف ةنامألا كتلمح دقف لجرلاب كتفرعم عم : يل لاق ّمث : مساقلا وبأ لاقو

 .- اهيلع ئلاعت هللا ناوضر- ءاسنلا ةدّيس رمأل ةعاطو ًاعمس : تلقف ةلاسرلا

 اذإو . ةلباتحلا نم ًادهجو ًادي دش ذأ نوقلي كاذ ذإ سانلاو . نابعش يف اذه ناكو :لاق

 ئّتح جورخلا يف فطلتا لزأ ملف , ةفاخمو راتتسا ئلع اوجرخ رئاحلاب دهشملا ةرايز اودارأ
 ت0 ا ا

 ةديصقلاب حونت نأ كرمأت  مالسلا اهيلع  ةمطاف ّنِإ :هل تلقف .ينرضحو هتوعدو ؛ هيلع
 : اهيف يتلا

 ًاضيرم ناكالوال 2 ولسأف هضرما مل
 [91"] اوشهجأف . ثيدحلا يدنع هعم ناك نم ئلعو هيلع تصصقو كلذ نم جعزناف

 :ةديصقلا لّوأو هتليل لوط كلذب حانو ءاكبلاب

 اضيغت ال اًلهتساو 2 اضيف نانيعلا اهّيأ

 .نييفوكلا ءارعشلا ضعبل يهو

 ميهاربإ نب نسحملا نب لاله نب دّمحم نسحلا وبأ ةمعنلا سرغ اهركذ ةياكحلا هذهو
 يف اهركذ نسحملا نب لاله سيئرلا هابأ نأ ركذ «عيبرلا» باتك يف يباصلا نباب فورعملا
 - يبأ ينثّدح :لاق يخونتلا يلع وبأ يضاقلا ثّدح :لاقو هفيلأت نم «تامانملا» باتك

 .ةياكحلا ركذو مساقلاابأ ينعي

 نب دّمحم حتفلا يبأ نع , يلع نب فسوي نب فيطللادبع دّمحم وبأ كلذب انأبنأ-[197]

 نسحلا وبأو ةمعنلا سرغ انربخأ :لاق يديمحلا هللادبع يبأ نع ,ناملس نب يقابلادبع
 007 «يخركلا رصتخم» تافّنصملا نم هلو ةفينح يبأ باحصأ رابك نم وه روكذملا يخركلا

 ما ص : نونظلا فسك نم يناثلا ءزجلا يف ءاج )١(

 مهلد نب لالد نب نيسحلا نب هّللادبع [اذك] نيسحلا يبأ مامالل ًاضيأ ةّيفنحلا عورف يف يخركلا رصتخم

 هو



 مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 يف نيصحلا نب دوعسم نب دحاولادبع بلاغ يبأ طخب هتأرق ام ةياكحلا هذه نم ببرقو :

 . هخيرات

 ينثّدح :لاق هنع راّجنلا نب هللا ةبه نب دومحم نب دّمحم هللادبع وبأ انربخأو - [191]

  ةّئسلا لهأ ءانمألا تاقثلا نم ناكو  نزخملاب ةعانصلا فراشم ىلجم نب هللا رصن خيشلا

 :لاق

 ةّكم نوحتفت ! نينمؤملا ريمأ اي: تلقف_مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع مانملا يف تيأر

 !؟مت ام فّطلا موي نيسحلا كدلو ئلع متي ٌمث .«نمآ وهف نايفس يِبأ راد لخد نم» نولوقتف

 .ال:تلقف ؟ اذه يف ') يفيص نب لامجلا تايبأ تعمس امأ :_ مالسلا هيلع يلع يل لاقف

 , 7٠ م) يفنحلا صاصجلاو (658 م) يرودقلا مامإلا هحرش ...4 ٠ ةنس ئفوتملا يخركلا هس

 . صيخلت عم ةفيلخ ىجاح مالك نم
 ب بقّلملا رعاشلا ةمجرت يف 077 ص بلطلا ةيغب اذه هباتك نم عساتلأ ءزجلا يف فنصملا هركذ [147]

 مقر) صيب صيح ةمجرت يف ًاضيأ 716/7 : نايعألا تايفو هباتك يف ناكّلخ نبا هاورو :«صيب صيحلا»
 .(؟ 08 : ةمجرتلا

 بدأ يف رّيشلا داوج دّيسلاو 5١7/17, :بلاطملا رهاوج يف ىعفاشلا ىنوعابلا ناكلخ نبا خيرات نع هلقنو

 7١4/6 : فطلا

 :ناكلخ نبا نع ةياورلا هلقن دعب رّبشلا ديسلا_ لاق

 : تايبألا هذه ًارشطم ه110١ ةنس ىفوتملا يّلحلا نيسحلا دبع خيبشلا لاق)

 حتفت ةكم ءاحطب هب مويب ةّيجيس اًنم وفملا ناكف انكلم
 عطبأ مدلاب لاس متكلم اّملو مكحاطب انم وفملا ضيفب تلاسف

 حبذي داك مكنم ًاريسأ انككف املاطو ئراسألا لتق متللحف

 حفصنو فعن ئرسألا نع انودغ مكلاجر انرسأ ذم ردب موي يفو

 حبرأو ئبرأ هيف ليبق ياف  اننيب توافتلا اذه مكبحف
 حضني هيف يذلاب ءانإ لكف مُثرُجو انحفص اك ذإ ورغ الو

 يف ميدعلا نبا نيدلا لامك فلؤملا هل مجرت «صيب صيحلا» ب بقّلملا يفيصلا نب دعس نب دمحم نب هعص (1)
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 .هنم اهعمسا :لاقف

 قهشف ءاسيؤرلا هل تركذف ّيلإ جرخف ءصيي صيحلا راد ىلإ تركابف تظقيتسا مث

 -517] تنك نإو ! دحأ ئلإ يطخ وأ يمف نم تجرخ تناك نإ هاب فلحو ؛ ءاكبلاب شهجاو
 :يهو !هذه يتليل يف الإ اهتمظن [ب

 حطبأ مدلاب لاس متكلم اّملو 2 ةّيجس انم وفعلا ناكف اتكلم

 حفصنو فعن ئرسألا نع انودغ 2 املاطو ريسألا لتق متللحو

 ©)حضني هيف يذلاب ءانإلكف 0 توافت نم اننيب ام يف ورغ الو
 يندشنأ :لاق ئرقملا يدادغبلا دوعسلا يبأ نب قوتعم قيلطلا وبأ ينربخأو ]١195[-

 .صيب صيحلل تايبألا هذه نيصحلا نب بلاغ وبأ ريزولا
 دمحأ انربخأ : لاق يراصنألا هللادبع نب نيسحلانب هللادبع مساقلاوبأ انربخأ- ]١140[

 نيسحلاويأ انربخأ :لاق ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ_ ظفاحلا يناهبصالا دمحأن ب دّمحم نبا

 هللادبعابأ تعمس :لوقي يقيتعلا دّمحم نبدمحأت عمس :لاق يف ريصلار اّبجلا دبع نب كرابملا

 :لوقي .يروصنملا عيمسلادبعنب ساّبعلا لضفلاابأ تعمس :لوقي يركسعلاديبع نبا
 مل ءاروشاع موي ناكاّملف . موي ٌلكزبخلا لمنلل تفأ تنك: لوقي فرخش نب حتفلا تعمس

 !هولكأي

 : اهلّوأ يف ءاج دقف , ةيفاو ةمجرت «بلح خيرات يف بلطلا ةيغب» : مّيقلا هباتك نم غ177 ص ه-

 رفاسو رعشلا مظو بدألاو هقفلاب لغتشاو دادغب خركب دلو .صيب صيحلاب فورعملا يميمتلا سراوفلا وبأ

 امم رثكأ قحتسي هنأ ئريو هسنج ءانبأ ئلع عفرتيو هسفن يف مظاعتي ناكو بلح لخد هنا ليقو ؛ماشلا ئلا
 ,هرعش يف كلذ ركذو , صيب صيح يف كنم تعقو : هبطاخ ناسنال لاق هنأل صيب صيحلا بقلو هب لماعي

 ...ةءورملاو نيدلا يف حدقي ام ابناجم ًافيفع ناكو , هيلع بلغف
 .«تسوارد هك دوأرت نورب نامه هزوك زاد : ةّيسرافلاب لاقيو )١(

 رييزلا نع , ظفاحلا هللادبع يبأ نع غ مقر ٠١7/1 : الط نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلا ئور [150]
 :لوقي قارولا حاطشملا نع فيصو نب هللادبع يبأ نع ,هللادبع نبا
 موي ناك اًملف .لكأت تناكف موي ّلك ريفاصعلل ٌبحلا ُثفأ تنك :لوقي دباملا فرحس نب حتفلا تعمس
 . للم يلع نب نيسحلا لتقل تمنتما اهنأ تملعف , لكأت ملف اهل تتف ءاروشاع



 هنن وبن مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 وبأ انربخأ : لاق هنع هيورن نأ انل نذأ اميف يضاقلا هللا ةبه نب دّمحم انربخأ- [147]

 انثّدح :لاق روصنم وبأ يّدج انربخأ : لاق ديح نب دّمحم ني ركب نب روصنم نب دمحأ لضفلا

 ينئارفسإلا دّمحم نب نسحلا انربخأ : لاق-ءالما-يريحلا سو دبع نب دّمحم نب دمحأ ركبوبأ

 :لاق كاّحضلا نب هللادبع انثّدح :لاق يبالغلا ايركز نب دّمحم انثّدح :لاق

 ًاموي نيعبرأ دعب بضن نيسحلا ربق ئلع ءاملا يرجأ امل :لاق دّمحم نب ماشه انثّدح

 عقو ئّمح هّمشيو ةضبق ةضبق ذخأي لعجف ,دسأ ينب نم يبارعأ ءاجف ءربقلا رثأ ىحتماو
 .ئكبو [14] نيسحلا ربق ئلع

 :لوقي أشنأو ىكب مث .ًاتيم كتبرت بيطأو كبيطأ ناكام اًيمأو تنأ يبأب :لاقو

 (؟7ربقلا ئلع لد ربقلا بارت بيطو 2 «هوّدع نع هرب اوفخيل اودارأ
 ةزاجإ يفلسلا رهاط وبأ انربخأ : لاق نيسحلا نب هللادبع مساقلا وبأ انربخأ- [141/]

 دّمحم نبأ ينعي_دمحأ تعمس: لاق يرويطلا نبا نيسحلا وبأ انربخأ: لاق ًاعامس نكي مل نإ

 :لوقي يفريصلا نادبع نب نسحلا نب دّمحم ركب ابأ تعمس :لوقي - يقيتعلا

 ىف روظتم نبا هدروأو ,نتملاو دانسالاب "67 مقر : ايْط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [151]

 ,108/19 : قشمد خيرات رصتخم

 يف ىّرملا ظفاحلاو ,7 ١7/4 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ,1117/ :ءالبنلا مالعأ ريس يف يسهذلا هاورو
 .111/1 :لامكلا بيذهت

 .ركاسع نبا قيرط نم 46٠ :بلاطلا ةيافك يف يجنكلا هاورو

 7٠0/7. :بلاطملا رهاوج يف ينوعابلا ةدروأو

 : يناهبصالا جرفلا يبأل يناغألا باتك يف امك نومأملل يكمربلا مهجلا نب دّمحم تيبلا اذه دشنأو

. 

 نع» يدومحملا خيشلا قيقحتب ةعوبطملا يف نكلو  ةطوطخملا  ركاسع نبا ظفل يفو لصألا يف اذك )١(

 .هحّجرو ظفللا اذهب هدروأ «هّيلو

 يحلا ئلا نونجملا ئتأ ئليل تتام امل» : هنأ 16/١ : لوكشكلا يف ةمحرلا هيلع يئاهيلا خيشلا ئكحو (1)

 : دشنأو هفرعف اهربق بارت مش ئتح هب رمي ربق لك بارت مشي لخأف ,هيلا هودهي ملو اهربق نع لئسو
 ...ربقلا ئلع لد ربقلا بارت بيطو اهّبحم نع اهربق اوفخيل اودارأ

 . ظفللا يف ةفاضا عم 87/0 :مظتنملا يف ىزوجلا نبأ هاور [1617/]



 ميدعلا نبا

 « نيسحلا ريق بارتب تحسمتف ,ريثك ميظع برج يب ناك :لوقي يدلخلا رفعج تعمس
 !ءيش هنم يلع سيلو تهبتناف توفغف :لاق

 :لاق . هنع هيورن نأ انل نذأ اميف  يدنكلا نسحلا نب ديز نميلا وبأ انربخأ- [194]

 :بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ ركبوبأ انربخأ :لاق رارفلا قيرز نب روصنم وبأ انربخأ

 انربخأ :لاق ,زازخلا سابعلا نب دّمحم رمع وبأ ينئّدح :لاق يناقربلا ركبوبأ انربخأ لاق

 :لاق .لامجلا ديعس نب دمحأ انثّدح :لاق ءدمحأ نب مركم

 !هربق نيأ ملعي نأ ركنأ هّنأكف ؟نيسحلا ربق ةرايز نع ميعن ابأ تلأس
 اج

 ]١194[ :دادغب خيرات ١/180

 مقر :قشمد ةنيدم خيات يف ركاسع نبا بيطخلا نع هاورو 5141

 ةنس ثداوح  مالسالا خيرات يف ًالسرم يبهذلاو .456/7 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلا هاورو

 هل :اص١١8,

 :ةياهتلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هدروأو 017/4 5.





 [ مالسلا هيلع هتداهش خيرات يف]
 نب دّمحم انربخأ :لاق .بيطخلا يلع نب دمحأ ركبوبأ انربخأ :لاقو- ]١99[

 نب هللادبع نب دّمحم انثّدح :لاق يدلخلا دّمحم نب رفعج انربخأ :لاق قرزألا نيسحلا

 ينربخأ : لاق نابأ نب ليعامسإ انثّدح :لاق اًيركز نب ىيحي نب دمحأ انثّدح :لاق ناميلس

 «رفعج يبأ نع .فيرط نب دعس نع , يلع نب نابح

 سأر ئلع نيسح لتقي - مّلسو هيلع هللا ئَلص هللا لوسر لاق :تلاق ةملس ّمَأ نع
 .يرجاهم نم نيّتس

 :لاق ظعاولا رمع نب هللادبع انربخأ لاق :بيطخلا ركبوبأ انربخأ :لاقو- ]٠٠١[

 بع نب ينث نب يبأ ينث :لاق هللادبع نب نوراه ىنثّدح : لاق دمحم نب هللادبع انثّدح : لاق ىبأ ىنثدح

 147/١, :دادغب خيرات [111]

 . 760 مقرب قط نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبأ ءاورًاضيأ هقيرط نمو

 لتقم يف يمزراوخلا هاور هقيرط نمو ,7-18 مقر ١١١/5 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هجرخأو

 يقنملاو مم مقر 2/9/0 :رابخألا سودرف يف يمليدلا هاورو ,8 مقر 770/١ : ذل نيسحلا

 .ركاسع نباو بيطخلاو يناربطلا نع 6 مقر ١18/157 :لاّمعلا زنك ىف يدنهلا

 .58 مقر :قشمد خيرات يف ركاسع نبا ًاضيأ هاور بيطخلا قيرط نمو 161/١, :دادغب خيرات ] ٠٠٠[
 ا : مظتنملا يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ ميعت يبأ نع ءاكحو

 تس وأ سمخ رمعلا نم هلو لتق هنإ :هلوق يف ميمن وبأ أطخأو :198/4 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا لاقو
 !ةنس نوتسو



 مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 موي تبسلا موي نيّنس ةنس يلع نب نيسحلا لتق [ب- 48 ] :لوقي ميعن ابأ تعمس

 .نيّتسو تس وأ نيّئسو سمخ نبا وهو لتقو . ءاروشاع

 :يبأ لاق :لاق رمع نب هللاديبع انربخأ :بيطخلا لاقو- [؟01]

 !دلوملاو لتقلا يف نيتهج نم مهو ميعن يبأل ةياورلا هذهو
 دلوو [ دحاو] رهط نسحلا هيخأ نيبو هنيب ناك هّنإف . مالسلا هيلع نيسحلا دلوم اًمأف

 .ةرجهلا نم ثالث ةنس ناضمر رهش نم فصنلل نسحلا

 « نيّتسو ئدحإ ةنس مرحملا يف لتق هنأ خي راتلا لهأ رثكأ عمجأف هتوم خيرات يف مهولااّمأو

 !ًاضيأ مهو وهو , نيّئسو نيتنثا ةنس :لاق ِهّنإف يبلكلا نب ماشه الإ

 رهاط نب رهاز مساقلا وبأ انيلإ بتك: لاق دٌمحم نب دمصلادبع مساقلاوبأ انأبنأ- ٠١1

 ميهاريإ قاحسإ وبأ انربخأ :لاق ظفاحلا هللادبع وبأ انربخأ : لاق يقهيبلا ركبوبأ انربخأ : لاق

 :لاق ثعشألا وبأ انئثّدح :لاق يفقثلا قاحسإ نب دّمحم انثّدح :لاق ئيحي نب دّمحم نبا

 ,ةبورع يبأ نب ديعس انربخأ :لاق ءالعلا نب ريهز انثّدح

 مّرحملا نم نيضم رشعل ءاروشاع موب ةعمجلا موي يلع نب نيسحلا لتق : لاق ؛ ةداتق نع

 .فصنو رهشأ ةّنسو ةنس نيسمخو عبرأ نبا وهو , نيّئسو ئدحإ ةنس

 يقابلادبع نب دّمحم ركبوبأ انربخأ : لاق  ًانذإ بتكملا صفح وبأ انربخأ- ]7١7[

 نب دمحأ انربخأ : لاق «ساّبعلا نب دّمحم انربخأ : لاق يرهوجلا يلع نب نسحلا انربخأ : لاق

 :لاق دعس نب دّمحم انثّدح :لاق مهفلا نب نيسحلا انربخأ : لاق فورعم

 ٍائموي وهو .نيّئسو ئدحا ةنس رفص يف يلع نب نيسحلا لتق : يدقاولا هللادبع وبأ لاق
 .نيسمخو سمخ نبأ

 ١١1 [ :دادغب خيرات 161/1١

 .5115 مقر :ركاسع نبال ٍةهُط نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .؟38 مقري قط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا ًا ضيأ هاور مكاحلاو يقهببلا قيرط نمو [ 1 ٠01
 ١41/8 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا , 450/7 :لامكلا بيذهت يف يزملا ظفاحلا هاورو

 .591/0 :يربطلا خيرات ,59/7 مقر : قشمد ةئيدم خيرات نم ةِيَط نيسحلا مامإلا ةمجرت ]٠١[



 تحرم ميدعلا نبا

 .[10] يظرقلا بعك نبا نع دعس نب حلفأ كلذب ينئدح

 يلع نب نيسح لتق !اّمل :لاق رشعم يبأ نع رمع نب دّمحم انربخأو لاق- ]7١5[

 . مّرحملا نم نولخ رشعل
 .تبثأ اذهو : يدقاولا لاق

 انربخأ :لاق زازقلا روصنم وبأ انربخأ :لاق نسحلا نب ديز نميلا وبأ انأبنأ- ]5١6[

 يبأ نبا انثّدح : لاق ناوفص نب نيسحلا انربخأ : لاق نارشب نبا انربخأ : لاق بيطخلا ركبوبأ

 :لاق ايندلا

 ةنس مّرحملا يف ءاروشاع موي ءالبركرهنب لتق « يلع نب نيسحلا: لاق دعس نب دّمحم انثّدح

 . ةنس نيسمخو تس نبأ وهو ؛نيّدسو ئدحإ
 نب دّمحم انربخأ : لاق زاّررلا دمحأ نب يلع انربخأ:لاق بيطخلا انربخأ لاقو- [7*5]

 :لاق ئسوم نب رشي انئّدح :لاق فاوصلا نسحلا نب دمحأ

 ئدحإ ةنس_هللادبع يبأب ئّنكي ناك- يلع نب نيسحلا لتقو : لاق يلع نيورمع انئّدح

 .ءاروشاع موي مّرحملا يف ةنس نيسمخو تس نبا ٍظئموي وهو ,نيّتسو
 رصان نب دّمحم لضفلا يبأ نع ءريقملا نب هللادبع يبأ نب نسحلا وبأ انأبنأ- . [707)

 انربخأ :لاق يرهوجلا دّمحم وبأ انربخأ لاق يسونبآلا نبا دّمحم وبأ انربخأ :لاق

 :لاق ينئادملا يلع وبأ انربخأ : لاق رفظلا نبا نيسحلاوبأ

 تنب ةمطاف نباو . بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا : لاق يقربلا نب هللادبع نب دمحأ انربخأ

 .الالا/ مقر :ركاسع نبال ذيل نيسحلا ةمجرت ] ٠١5[

 ةندف :بي ذهتلا بيذهت يف رجح نبا ءاكحو , دعس نبا قيرط نى 0 :هخيرات يف يربطلا هاورو

 : يط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هاور هقيرط نمو 187/١ :دادغب خيرات يف بيطخلا هجرخأ [16 ]
 .دعس نبأ نع 87 مقر

 نبا هاورو 58١ مقرب قط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ هقيرط نمو 141/١: :دادغب خيرات ]٠١1[
 . القل نيسحلا لتقم يف + 6 : مظتنملا يف يزوجلا

 .784 مقر : قشمد ةنيدم خيرات نم دل نيسحلا مامإلا ةمجرت [ ] 5١7



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 عبرأ ةنس نابعش نم َنولخ ٍلايل يف دلو , هللادبع ابأ ئّتكي  مّلسو هيلع هللا ئَلص هللا لوسر

 ةّنسو نيسمخو سمخ نباوهو نيّتسو ئدحإ ةنس ءاروشاع موي ٌفطلاب لتقو . ةرجهلا نم

 نبا هلتق :لاقيو , يعخنلا سنأ نب نانس هلتق ,ةفوكلا داوس نم ءالبركب هربق ناكو . رهشأ
 .يبابضلا نشوجلا يذ

 :لاق قيرز نيا روصنم وبأ انربخأ : لاق يدنكلا نسحلا نب ديز نميلا وبأ انأبنأ- [[*8]

 :لاق ناوفص نبا انربخأ لاق نارشب نبأ انربخأ :لاق بيطخلا ركبوبأ [ب-18] انربخأ

 .لاق ةئييع نبا نع تربخا : لاق دعس نب دّمحم انثّدح :لاق 2١7 ايندلا يبأ نبأ انثّدح

 .ةنس نيسمخو نامث نباوهو نيسحلا لتق :لاقف دّمحم نب رفعج لأسي يلذهلا تعمس
 وبأ انربخأ : لاق دّمحم يبأ نب مساقلا وبأ انربخأ : لاق هلا ةبه نب دمحم انأبنأ- مث

 رصن يبأ نبا دمحم وبأ انربخأ :لاق , يناتكلا زيزعلادبع انثّدح :لاق ينافكألا نبا دّمحم

 نع ءرمع يبأ نب دّمحم لاق :لاق ةعرز وبأ انثّدح :لاق , دشار نبا نوميملا وبأ انربخأ : لاق

 « ةنييع نبأ

 .ةنس نيسمخو نامث نبا وهو نيسحلا لتق :لاق دّمحم نب رفعج نع

 الل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نيا هاور هقيرط نمو ١187/١, :دادغي خيرات يف بيطخلا هجرخأ ]١١8[

 364 مقرب

 :لاق 4١5 مقر 7٠0/١" :يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا ئورو

 لأسي [!] ليذهلا تعمس :لاق ةينيع نب نايفص نع . يفعجلا يلع نب نيسمح ان , ةبيش يبأ نبا ركيوبأ انئّدلح
 هه يضر يلع نب نيسحلا اهل لتقو . نيسمخو نامث :لاقف ؟لتق نيح هي يلعل ناك مك ءدّمحم نب رفعج
 .امهنع

 .[ 1617/5 ] مقر 17/17: فنصملا

 8 يرابخألا يدادفبلا  مهالوم  يومألا يشرقلا ركبوبأ ديبع نب دمحم نب هلادبع ءايندلا يبأ نبا(١)
 يسولفلا رفعج وبأ ةفئاطلا خيش هركذ امك «للم نيسحلا لتقم» باتك هل. ةفئصملا بتكلا بحاص اه

 .5 ١7/17 : ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلاو .غ١0 مقر : تسرهفلا يف

 لك مقر : ةّيبرعلا ةبتكملا يف مالسلا مهيلع تيبلا لهأ

 50٠ مقر : ركاسع نبال 851 نيسحلا مامإلا ةمجرت [0]



 . ءاروشاع موي تبس موي يف : ميعن وبأ لاق
 نكي مل ةزاجإ  يدنقرمسلا نبا مساقلا وبأ انربخأ :لاق دزربط نبا انأبنأ - ]1١١[

 انربخأ :لاق , لضفلا نب نيسحلا وبأ انربخأ : لاق يربطلا نبا ركبوبأ انربخأ : لاق  ًاعامس

 .نايفس انثّدح : لاق ئيحي نب دّمحم انثّدح : لاق بوقعي انثدح :لاق رفعج نب هللادبع

 . نيسمخو نامثل ينعي .نيسحلا اهل لتقو :لاق هيبأ نع دّمحم نب رفعج نع
 نب دّمحم نب يلع انربخأ : لاق هللاديبع نب رمع انربخأ :يدنقرمسلا نبا لاق- [؟١١]

 ًانثدح لاق قاحسإ نب لبنح انثّدح :لاق كامسلا نبا ورمع وبأ انربخأ : لاق نارشب

 :لاق هيبأ نع دّمحم نب رفعج انثّدح :لاق نايفس انثدح : لاق ىديمحلا

 .اهل نيسحح لتقو ءنسح اهل تامو . نيسمخو نامث نبا وهو يلع لتق

 نب ليعامسإ انثّدح : لاق نامثع نب دمحم انئّدح : لاق يبطخلا اقربخأو :لاق- [717]

 :لاق مارهب

 .ةنس نيسمخو ًاعبس رمع نيسحلا نا :هيبأ نع رفعج نب دّمحم انثّدح
 [فلأ_ 11] نب باّهولادبع تاكربلا يبأ نع .يدنكلا نميلا وبأ انأبنأ- .[؟1]

 نب دّمحم نب كلملادبع انربخأ لاق نوريخ نب نسحلا نب دمحأ انربخأ :لاق كرابملا

 .بيطخلا ركب يبأ نع هقيرطب 0١" مقرب وْ نيسحلا ةمجر يف ركاسع نبا هجرخأ ]7٠١[
 نمع ئسوم نب رشب نع هدانسإب 10/86 مقر 1١7/5 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاحلا هجرخأ ]1١[

 .561 مقر : يلع نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هاور ين ربطلا قيرط نمو .يديمحلا
 مقر 7١0/١ :يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو ,178 مقر :ةرهاطلا ؛؟رذلا يف يبالودلا هجرخأو

 .غا4

 مالعأ ريس يف يبهذلاو .101/7 :لامكلا بيذهت نم هن نسحلا مامإلا ةمم-رت يف يّرملا ظفاحلا هاورو

 . القل نيسحلا ةمجرت ىف .501//* : ءالبنلا

 ظفلب ةفاضا عم .نايفس نع يعفاشلا نع , ينزاملا نع١/737 :باعيتسالا ىف ريلادبع نبا رمع وبأ هاورو

 . هنم بيرق

 .نتملاو دانسإلاب 706 مقرب قط نيسحلا ةمجر يف ركاسع نبا هجرخأ [11؟]

 .؟00 مقر :قشمد خيرات نم لَم نيسحلا مامإلا همجرت [1١1؟]



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 ةبيش يبأ نب نامثع نبا دّمحم انثّدح :لاق فاوصلا نب دمحأ نب دّمحم انربخأ :لاق نارشب

 :لاق ميهاربإ نب ليعامسإ انثّدح : لاق

 .نيسمخو نامث وأ نيسمخو ًاعبس رمع نيسحلا نأ : هيبأ نع ءرفعج نب دّمحم انثدح
 انبا هللادبع وبأو بلاغ وبأ انأبنأ : لاق يزقرادلا دّمحم نب رمع صفح وبأ انأبنأ- | ١15[[

 دمحأ انربخأ :لاق صلخملا رهاط وبأ انربخأ : لاق ةملسملا نبا رفعج وبأ انربخأ : اولاق ءانبلا

 :لاق راكب ريبزلا انثّدح :لاق يسوطلا ناميلس نبا

 . نيسمخو نامث نبا وهو نيسح لتق : لاق . دّمحم نب رفعج نع, ةنييع نب نايفس ينثّدح
 .نيسمخو تس نبا ينعي ,تبثأ هّنس يف لّوألا ثيدحلاو : لاق

 انربخأ :لاق نسحلا نب ّيلع مساقلا وبأ انربخأ : لاق يضاقلا رصن وبأ انأبنأ - ةقلدلا

 :لاق يليلخلا دمحم نب دمحأ مساقلا بأ انربخأ: لاق يليضفلا ليعامسإ نب دّمحم لضفلا وبأ

 حلاص نب دّمحم تعمس : لاق بيلك نب مثيهلا ديعس وبأ ان ربخأ : لاق يعازخلا مساقلا وبأ انربخأ

 :لوقي ليضفلا تعمس :لوقي نامثع تعمس : لوقي

 .نيتس ةنس ءاروشاع موي. تبسلا موي يلع نب نيسحلا تام
 :لاق_ كرابملا نبا ينعي  تاكربلا وبأ انربخأ : نسحلا نبا مساقلا وبأ لاقو - ملك

 يريسيابلا ركبوبأ انثّدح :لاق ءالعلا وبأ انربخأ : لاق_ نوريخ نبا ينعي لضفلا وبأ انربخأ

 :لاق يبأ انربخأ :لاق لضفملا نب صوحألا انربخأ :لاق

 .ًاموي اهرخآ يف نيّنس ةنس يف يلع نب نيسحلا لتقو :لاق ميعن وبأ انربخأ

 نارسشب نبا مساقلا وبأ انربخأ :لاق نوريخ نبا لضفلا وبأ انربخأ :لاقو- [1؟117]

 .801 مقرب هذ نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ ] 7١4[

 507/57 :بيذهتلا بيذهت يف رجح نباو .غ0/57 :لامكلا بيذهت يف ىّزملا ظفاحلا هاورو

 ١ .*ه9 مقر :ركاسع نبال ٍةّيْغ نيسحلا مامإلا ةمجرت | ©1١[

 75 مقر : ةّيَط نيسحلا مامإلا ةمجرت ,قشمد ةئنيدم خيرات 31

 .18/7' : هبيش يبأ نبال فصملا [ 117 ]



 : لاق ةبيش يبأ نبا نامثع نب دّمحم انثّدح : لاق فاوصلا نبا [ ب_-57] يلع وبأ انربخأ : لاق

 :يبأ لاق

 .نيّئس ةنس لّوأ ءاروشاع موي نيسحلا لتقو

 هلتقو ,ءاروشاع موي نيّئسو ئدحإ ةنس يف يلع نب نيسحلا لت : ركبوبأ يّمع لاقو
 .دايز نب هللاديبع ئلإ هب ءاج , يحبصألا ديزي نب يلوخ هسأرب ءاجو ! سنا يبأ نب نانس

 مل نإ ةزاجإ- رصان نب دّمحم لضفلا وبأ انربخأ : لاق بّدؤملا صفح وبأ انأبنأ- [؟14]
 نب دّمحم ءالعلا وبأ يضاقلا انربخأ : لاق نوريخ نبا لضفلا وبأ انربخأ :لاق  ًاعامس نكي

 . يلع نب نسحلا نب يلع انربخأ :لاق ٌيلع

 يّدج ينثّدح :لاق يلاعنلا نيسحلا نب نسحلا انربخأ :لاق نوريخ نبا انربخأو :لاق
 :لاق قاحسإ نب هللاديبع انربخأ :الاق يلاعنلا دّمحم نب قاحسإ يّمأل

 . ءاروشاع موي نيّئس ةنس نيسحلا لتقو : لاق زرحملا نب بنعق انثّدح

 نإ ةزاجا-يدنقرمسلا نب مساقلاوبأ انربخأ :لاق بّدؤملا صفحوبأ انأبنأو- ]١19[[

 :لاق نارشب نب نيسحلا وبأ انربخأ :لاق هللاديبع نب رمع انربخأ :لاق  ًاعامس نكي مل

 :لاق قاحسإ نب لبنح انربخأ :لاق دمحأ نب نامثع انربخأ

 اذهو .نيّئس ةنس ءاروشاع موي تبسلا موي 2١7 يلع نب نيسحو :لاق ميعن وبأ انثّدح

 !مهو

 روصنم وبأ انربخأ :لاق يدنكلا ديز نب نسحلا نب ديز نميلا وبأ انأبنأ- ]57١[.

 هيَ نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نباو ,57/817 مقر ٠١5/7 :ريبكلا مجعملا يف ىناربطلا هجرخأ هقيرط نمو هس

 يناثملاو داحآلا ١548/9, :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلا يناربطلا نع ءاورو :770 مقر :هخيرات نم

 ." 0/١ :مصاع ىبأ نبال

 .؟71 مقرب ركاسع نبا ظفاحلا ظفللاو دانسإلاب هجرخأ [؟18]

 ] ]1١11مقر :قشمد ةئيدم خيرات نم لّيلط نيسحلا مامإلا ةمجرت 505.

 ) )1١ثيدحلا ... يلع نب نيسح لتقو : حيحصلاو .(لتق) ةملك ةرابعلا نم طقس هنا رهاظلا .

 .*01 مقرب هخيرات نم الط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نياًاضيأ بيطخلا نع هاورو 161/١ :دادغب خيرات [ ] 1٠١



 زل مالشلاه يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 انربخأ: لاق قزر نبا انربخأ: لاق( )بيطخلا ركبوبأ انربخأ: لاق زازقلا دّمحم نب نامحرلا دبع

 :لاق هيوجنز نبا انثّدح :لاق دلاخ نب مثيه انثّدح :لاق ظفاحلا رمع نب دّمحم

 .نيّدس ةنس نيسحلا لتق : لاق دوسألا وبأ انئّدح

 انثّدح :لاق دابع انثّدح :لاق مساقلا نب دّمحم انثّدح :رمع نب دّمحم لاقو- [؟171]

 .نيّتس ةنس يلع نب نيسحلا لتق :لاق هللادبع نب ئسيع [91/]
 .حصأ «نيّتسو ئدحإ ةنس» لاق نم لوقو :بيطخلا لاق

 انثّدح :لاق رفعج نب هللادبع انربخأ :لاق لضفلا نبا انربخأ :بيطخلا لاقو- [777]

 . ىسيع نب قاحسإ نع- لبنح نبا ينعي دمحأ نع هملس انثّدح :لاق نايفس نب بوقعي
 ينّددح :لاق لبنح انئّدح :لاق دمحأ نب نامثع انربخأ :لاق قزر نبا انربخأو :لاق

 ءرشعم يبأ نع ئسيع نب قاحسإ نع . هللادبعوبأ

 يلع نب نيسحلا لتقو : لاق رشعم وبأ انئّدح : لاق يلع نب مصاع انئّدحو : لبنح لاق
 .ةملس ثيدحل ظفللاو ,نيّتسو ئدحإ ةنس مّرحملا نم َنولخ ٍلايل رشعل

 نكي مل نإ ةزاجإ ءانبلا نبا بلاغ وبأ انربخأ :لاق دزربط نب رمع انأبنأ- [57]
 :لاق اقينج نب نامثع نب هللاديبع انربخأ: لاق يسونبآلا نبا نيسحلا وبأ انربخأ : لاق-ًاعامس

 بحاصو مالعألا ةمئأ دحأ , ظفاحلا يدادغبلا يدهم نب دمحأ نب تبان نب يلع نب دمحأ ,بيطخلا ركبويأ (1)

 ثالث ةنس لّوُأ يف تعمسو ؛ةئامئالثو نيعستو نيتنثا ةنس تدلٌو : لاق مالسالا يف ةرشتنملا فيلاوتلا

 .ةئامعبرأو

 ! بيطخلا لثم ينطقرادلا دعب نييدادغبلل نكي مل :الوكام نبا لاق
 .ةئامعيرأو نيّمسو ثالث ةنس ةجحلا يذ عباس يف دادخيب يفوت

 1017/6 : ربعلا يف يبهذلا مالك نم

 قشمد خيرات يف ركاسع نبا ًاضيأ بيطخلا نع هاورو : : لقط نيسحلا ةمجرت دادغب خيرات ]12١[
 704 مقرب

 ,18/1 :دادغي خيرات [11؟]

 51/١. مقرب لل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا بيطخلا نع هاورو

 51٠١. مقر :قشمد خيرات نم اي نيسحلا مامإلا ةمجرت [17؟]



 ريمن نب هللادبع نب دّمحم انثٌدح : لاق قاحسإ نب ئسوم انثّدح : لاق يلع نب ليعامسإ انربخأ

 :لاق

 رشعل لتُق يلع نب نيسحلا نا : يزاغملا باحصأ نع يدنسلا رشعم ابأ عمس نم ينث دح

 .نيّتسو ىدحإ ةنس مّرحملا نم نولخ ٍلايل

 نبا لضفلاوبأ انربخأ :لاق يطامنألا تاكربلا وبأ انأبنأ :دزربط نبا لاقو - [115]

 انثّدح :لاق يريسبابلا ركبوبأ انربخأ :لاق يطساولا ءالعلا وبأ انربخأ :لاق نوريخ

 :لاق يبأ انثّدح :لاق يبالغلا لضفملا نب صوحألا

 .نيّئسو ئدحإ ةنس يف ءاروشاع موي يلع نب نيسحلا لتقو : يدقاولا لاق
 رصان نب دّمحم لضفلا وبأ انثّدح : لاق ئضت ملا ىلع نب نسحلا دّمحم وبأ انأبنأ- [ 110 ]

 :لاق فيظن نب تاكربلاوبأ انربخأ :لاق [ ب ]/1  رقصلا يبأ نبا رهاط وبأ انربخأ :لاق

 نب رفعج هللادبع وبأ ينثّدح :لاق يبالودلا رشب وبأ انثّدح :لاق قيشر نب نسحلا انربخأ

 :لاق ,بويأ نب دّمحم نب دّمحم انئّدح :لاق يسابعلا ٌمث يمشاهلا ىلع

 مّرحملا نم نيضم رشعل دحألا موي وهو . ءاروشاع موي بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا لتق

 .ًالجر نورشعو ةئالث هتيب لهأو هدلوو هتوخا نم هعم لتق , نيّئسو ئدحإ ةنس .البركب

 انربخأ :الاق ءانبلا ينبا هللادبع يبأو بلاغ يبأ نع ,نسحلا نب ديز انأبنأ- [؟77]

 :لاق ناميلس نب دمحأ انربخأ :لاق صلخملا رهاط وبأ انربخأ :لاق ةملسملا نب رفعجوبأ

 نيّئسو ئدحإ ةنس ءاروشاع موي يلع نب نيسحلا لتقو :لاق راكب نب ريبزلا انثّدح

 .نيسمخو تس نبا وهو ,داوسلاب غباص وهو ,ءانكد ّرخ ةّبج هيلعو ءاليركب تفطلاب

 .ًاظفلو ًادانسإ 74 مقرب الع نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ [174]
 .؟03/7 :بيذهتلا بيذهت يف رجح نباو 451/1 :لامكلا بيذهت يف يّرملا ظفاحلا هاورو

 .175 مقر :ةرهاطلا ةّيرذلا يف يبالودلا هجرخأ [1؟0]

 .5ا/9 مقرب هخيرات نم ولم نيسحلا ةمجرت ىف ركاسع نبا هجرخأ [71* |

 .زجوأ ظفلب 1 :ةباصالا يف رجح نبأو 1 :لامكلا بي هت يف يزملا ظفاحلا هاورو



 مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت ©

 نم َنولخ ٍلايل سمخل دلُو يلع نب نيسحلاو :رخآ عضوم يف ريبزلا لاقو- [171]

 . ةرجهلا نم عبرأ ةنس نابعش

 سنأ يبأ نب نانس هلتق ,نيّمسو ئدحإ ةنس مّرحملا يف ءاروشاع موي ةعمجلا موي : ليقو
 نب هللاديبع هب ئتأو هسأر ّرحو ,ريمح نم يحبصألا ديزي نب يلوخ هيلع زهجأو , يعخنلا

 :لاقف ,دايز

 ابأو ًاَمَأ سانلا ريخ تلتق 2 ابهذو ةضف يباكر رقوأ

 ابّجحملا كلملا تلتق انأ

 ليعامسإ مساقلا وبأ انربخأ: لاق_هيف انل نذأ اميف_بتكملا صفح وبأ انربخأ- [718]

 وبأ انربخأ :لاق يربطلا نب ركبوبأ انربخأ لاق  ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ  دمحأ نبا

 :لاق رفعج نب هللادبع انربخأ : لاق لضفلا نب نيسحلا

 ةنس يقو.:لاق دعس نب ثيللا [18] نع ريكب نبا انثدح :لاق نايفس نب بوقعي انثّدح

 موي ءاروشاع موي مّرحملا نم َنولخ ٍلايل رشعل هباحصأو يلع نب نيسحلا لتق نيّنسو ئدحإ
 .تبسلا

 رصن نب دمحأ نب رصن متفلا وبأ انربخأ : دمحأ نب ليعامسإ مساقلا وبأ لاقو- [؟؟9]

 :لاق يلع نب ديز نب دّمحم انربخأ :لاق هللادبع نب دمحأ نب دّمحم انربخأ :لاق بيطخلا

 نب ريبز نع زيزعلادبع نب ىلع نع هدانسإب 1801 مقر .177/1: :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ [ ؟1]

 .تاقث هلاجرو :لاقو يناربطلا نع 116/4 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلا هاورو ءراكب

 .ال مقرب ةَّط نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هاورو
 .11 ص :- الط نيسحلا ةمجرت يف  مالسالا خيرات يف يبهذلا ويم هدلوم يف ريبزلا لوق لقنو

 .بيطخلا قيرط نم 770 مقرب الط نيسحلا ةمجرن يف ركاسع نبا هجرخأ [ 114]
 .761/؟ :بيذهتلا بيذهت يف رجح نباو و, :لامكلا بيذهت يف يزملا ثيللا نع ءاكحو

 عم لتق نم هيف دع ثيح لوطأ ظفلب 177 مقر 01/؟ : ّيُط نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلا هاورو
 . مشاه ينب نم #8 نيسحلا

 بيذهت 147/1 :لامكلا بيذهت ,778 مقر :قشمد ةنيدم خيرات نم ذم نيسحلا مامإلا ةمجرت [115]
 .؟ةه٠/1 :بيذهتلا



 د( لل

 :لاق متاح نب نوراه انثّدح :لاق ينابيشلا دّمحم نب دّمحم انربخأ

 ةنس مّرحملا نم َنولخ ٍلايل رشعل يلع نب نيسحلا لتقو :لاق شايع نب ركبوبأ انئّدح
 .نيّتسو ئدحإ

 رهاط وبأ انربخأ :لاق دّمحم نب دمحأ نب ّيلع انربخأ : مساقلا وبأ لاقو - [770]

 ينربخأ :لاق نامحرلادبع نب هللاديبع انربخأ :لاق  ةزاجإ  نامحرلادبع نب دّمحم

 :لاق يبأ ينربخأ :لاق ةريغملا نب دّمحم نب نامحرلادبع نسحلاوبأ

 نب نيسحلا اهيف بيصأ نيّئسو ئدحإ ةنس :لاق .مالس نب مساقلاديبع وبأ ينئّدح
 .اروشاع موي يلع

 نبا يلع وبأ انربخأ : لاق دّمحم نب دمحأ نب دّمحم انربخأ : مساقلا وبأ لاقو- [1"7]

 دّمحم انثّدح :لاق صفح نب رمع ركبوبأ انثّدح :لاق يعفاشلا ركبوبأ انربخأ :لاق ناذاش

 .ديزي نبا

 ؛لاق شيسشف نبا نسحلا وبأ انربخأ :لاق يرويطلا نبا نيسحلا وبأ انربخأ ]77[ 

 . عناق نب يقابلادبع انربخأ : لاق رافصلا دّمحم وبأ انربخأ

 موي - مالسلا هيلع هللادبع وبأ بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نيّئسو ئدحإ ةئس :لاق

 .- لتق ينعي  ءاروشاع
 فلخ مساقلا ابأ نأ ظفاحلا لضفملا نب يلع نسحلا وبأ انيلا بتك[ ب-948]-[77*]

 يبأ نب نارمع وبأو باتع نبا دّمحم وبأ ينربخأ :لاقو مهل زاجأ لاوكشي نب كلملادبع نبا
 نب فلخ مساقلا وبأ انربخأ :لاق يرمنلا ٌربلادبع نبا رمع وبأ انربخأ :الاق_ ةزاجإ- ديلت

 :لاق نكسلا نب نامثع نب ديعس يلع وبأ انربخأ : لاق مساقلا

 . ظفللاو داتسالاب 784 مقرب ايل نيسحلا ةمجرت ىف ركاسع نبا هجرخأ [ 170 ]

 .50 مقر :قشمد ةئيدم خيرات نم ٌةلِكْط نيسحلا مامإلا ةمجرت [ 1١1



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 ةليل اروشاع موي . ةفوكلا ةيحان نم البركب دهشتسا . بلاط يبأ نب ّيلع نب نيسحلاو
 .نيّتسو ئدحإ ةنس ةعمجلا

 .- هنع هللا يضر نيتس ةنس يف اروشاع موي هيبأ عم ّيلع لت : ميعن وبأ لاقو

 نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلا انربخأ : لاق يزاريشلا نب هللا ةبه نب دّمحم انأبنأ_ [5”7]

 انربخأ : لاق يفاريسلا يلع نب دّمحم انربخأ : لاق يدوراملا بلاغ وبأ انربخأ : لاق نسحلا

 نب ئسوم انثّدح :لاق ينانشألا نارمع نب دمحأ انربخأ : لاق يدنواهنلا قاحسإ نب دمحأ

 . طايخ نب ةفيلخ انثّدح :لاق ايركز

 موي مّرحملا نمٌنولخ رشعل نيسمخو نامث نباوهو ءاعبرألا موي يلع نب نيسحلا لتق: لاق

 .نيّتسو ىدحإ ةنس اروشاع

 ئسوم يبأ نع نايفس نع ؛ةيواعم نب دّمحم ينئّدح : طايخ نب ةفيلخ لاق-[10]
 :لوقي ىرصبلا نسحلا تعمس :لاق

 تيب لهأ ٍذئموي ضرألا هجو ئلع ام هتيب لهأ نم ًالجر رشع ةّثس نيسحلا عم بيصأ
 نب دعس نب رمع شيجلا ريمأو . نشوجلا يذ نب رمش نيسحلا لتق يلو يذلا ! نوهيبش مهب

 .كلام

 .2) نيسمخو نامث نبا وهو نيسحلا لتق : دّمحم نب رفعج لاق :نايفس لاق
 :لاق ظفاحلا نسحلا نب ىلع مساقلا وبأ انربخأ :لاق يضاقلا رصن وبأ انأبنأ- [771]

 دّمحم نب نسحلا انربخأ : لاق هدنم نباورمع وبأ انربخأ : لاق عاجش نب دّمحم ركبوبأ انربخأ

 :لاق ايندلا يبأ نبا ركبوبأ انثّدح :لاق دّمحم نب دمحأ [14] انربخأ :لاق

 ابأ ئنكيو بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا ةيناثلا ةقبطلا يف :لاق دعس نب دّمحم انئّدح

 .- مّلسو هيلع هللا ئَّلص- هللا لوسر تنب ةمطاف هماو هللادبع

 703/7 :بيذهتلا بيذهت ,؟87 مقر :ركاسع نبال ْةلْقل نيسحلا ةمجرت [1؟4 ]

 .581 مقرب ركاسع نبا هاور ....نايفس لاق :هلوق )١(

 ,؟741/ مقرب ركاسع نبا ظفاحلا هاور ]١1[



 تس نباوهو نيّئسو ئدحإ ةنس مّرحملا يف اروشاع موي البرك رهنب هللا همحر  لتق
 .ةنس نيسمخو

 يبأ نع يملسلا دّمحم يبأ ئلع تأرق :لاق ظفاحلا انربخأ : لاق رصن وبأ انأبنأ_ [111/]

 نع يملسلا دّمحم يبأ نع يناتسرحلا دّمحم نب دمصلا دبع مساقلا وبأ انأبنأو . يميمتلا دّمحم

 :لاق ربز نب ناميلس وبأ انربخأ : لاق رمغلا نب دّمحم نب يكم انربخأ : لاق يميمتلا دّمحم يبأ

 :لاق حلاص نب دّمحم انثّدح :لاق يورهلا انثّدح

 نيسمخو تس نباوهو تبسلا موي اروشاع موي نيّئسو ئدحإ ةنس يلع نب نيسحلا لتق

 .نيّئسو نيتنثا ةنس لتق هّنِإ : ليق دقو . ةنس

 روصنم وبأ انربخأ :لاق يدتكلا ديز نب نسحلا نب ديز نميلا وبأ انأبنأ - [718]
 نبا ينعي  هللاديبع انربخأ لاق بيطخلا ركبوبأ انربخأ :لاق زازقلا دّمحم نب نامحرلادبع

 نب دمحم انثّدح :لاق دّمحم نب ئيحي انثّدح :لاق يبأ ينثّدح :لاق  نيهاش نب رمع

 . يرسلا يببأ نبا نع .دامح نب ئسوم

 هللايضر - يلع نب نيسحلا لت نيّئسو نيتنثا نس يفو :لاق يبلكلا نب ماشه نع

 .اروشاع موي  امهنع
 ئدحإ ةتس مّرحملا يف لتق هنأ خيراتلا لهأ رثكأ عمجأ : لاق هّنا بيطخلا نع انركذ دقو

 .نيّمسو نيتنثا ةنس :لاق هّنإف « يبلكلا ءاشه الإ , نيّمسو

 ةئس يف لتق هنأ : يني دملا نب يلع نع لقن دقو . ءاندروأ ام هنع يرسلا يبأ نبا نع دروأو

 . نيّتسو نيتنث

 :لاق-ًانذإ يزقرادلا دّمحم نب رمع صفح وبأ كلذب [ب-19] انربخأ-.[79]

 59٠, مقر :قشمد خيرات نم القط نيسحلا مامإلا ةمجرت [ 77 ]
 517 مقرب قل نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا ًاضيأ هاور هقيرط نمو ؛١/181 :دادغب خيرات [198]

 ةيادبلا يف ريثك نباو ,581/0 :مظتنملا يف يزوجلا نبا هركذ دقف يبلكلا دّمحم نب ماشه لوق اَمأو

 .158/48 :ةياهنلاو

 118/8 :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ,591 مقر : ركاسع نبال يطل نيسحلا مامإلا ةمجرت [9]



 مالسلاديلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 :لاق  ًاعامس نكي مل نإ ةزاجا_ يدنقرمسلا نب دمحأ نب ليعامسإ مساقلا وبأ انربخأ

 :لاق نامثع نب دمحم نب دحاولادبع انربخأ : لاق رمع نب هللاديبع نب رمع لضفلاوبأ انربخأ

 :لاق ليعامسإ نب قاحسإ نب ليعامسإ انثّدح :لاق قاحسإ نب دّمحم نب نيسحلا انربخأ
 .نيتسو نيتنث ةنس نيسحلا لتقم :لاق ينيدملا نب يلع تعمس

 ةزمح نب ميركلادبع دمحم يبأ نع ءدّمحم نب دمصلادبع مساقلا وبأ انأبنأ - [18]

 انربخأ :لاق ناطقلا نيسحلا نب دّمحم انربخأ :لاق بيطخلا ركبوبأ انثّدح :لاق يملسلا

 :لاق نايفس نب بوقعي انثّدح :لاق هيوتسرد نب رفعج نب هللادبع

 ةنس يف ةبعكلا قيرحو . عفان نب هبقع لتقو , يلع نب نيسحلا لتق ناك : ةعيهل نبا لاق
 .نيّئسو ثالث وأ نيننث ةنس .ةدحاو

 نبا نيسسحلا وبأ انربخأ :لاق ءانبلا نبا بلاغ يبأ نع .دزربط نبا انأبنأ - [[21]

 انثّدح:لاق يبطخلا دّمحم وبأ انربخأ :لاق اقينج نبا مساقلا وبأ انربخأ :لاق يسونبآلا

 :لاق لبتح نب دمحأ نب هللادبع

 .نينثالا موي : ليقو . ءاروشاع موي تبس موي يلع نب نيسحلا لتق : لاق ميعن وبأ ينئّدح
 انربخأ :لاق هيف انل نذا اميف  يزاريشلا نبا رصن وبأ يضاقلا انربخأ - غ1

 نب دّمحم انربخأ : لاق يطامنألا تاكربلا وبأ انربخأ : لاق نسحلا نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلا
 نب دمحأ اتربخأ : لاق نسحلا نب كلملادبع انربخأ : لاق رصان نب دوعسم انربخأ : لاق رهاط

 :لاق يذابالكلا نسحلا نب دّمحم

 «يندملا يمشاهلا يلع نب نسحلا يبأ وخأ- هللادبع وبأ-بلاط يبأ نب ٌيلع نب نيسحلا

 .- مّلسو هيلع هللا ئَّلص- هللا لوسر تنب ةمطاق امهمأو

 ئدحإ ةنس ناضمر رهش نم َنولخ ثالثل ءاثالثلا ةليل تتامو 1٠٠١ ] يدقاولا لاق

 .ًاضيأ بيطخلا قيرط نم 744 مقرب الغ نيسحلا ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ ] 14٠[
 .58/8١م :ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا هاورو

 .؟96 مقر :قشمد ةئيدم خبرات نم ويل نيسحلا مامإلا ةمجرت [14؟ ]



 0 ميدعلا نيا

 .اهوحن وأ ةنس نيرشعو عسن ةنبا يهو ؛ ةرجهلا نم ةرشع

 سمخلاو دّجهتلا يف رغصأألا نيسحلا نب ّيلع نبا هنع ئور , بلاط يبأ نب ٌيلع هابأ عمس

 . ةرجهلا نم ثالث ةنس هوخأ دلوو , نسحلا هيخأ دعب ةرجهلا نم عبرأ ةنس دلو ,عضوم ريغو

 .نيتسو ئدحإ ةنس .ءاعبرألا موي اروشاع موي لتقو :ةفيلخ لاق

 .ددسمو .ةفيلخ هلاق

 .رهط اَلِإ نيسحلاو نسحلا نيب نكي مل :لاق هيبأ نع ءرفعج نع ئوريو - [121]
 يقس دق ناكو نيعبرأو عبس نباوهو .نيعبرأو عست ةنس لّوألا عيبر رهش يف نسحلا تامو

 .ّمسلا

 .هلثم ريمن نباو يدقاولا لاق

 نم فصنلا يف يلع نب نسحلا دلو_ ثالث ةنس يف ينعي اهيفو : يدقاولا لاق- [15غ]

 . ةليل نيسمخ نسحلا ةدالو نيبو اهقولع نيب , نيسحلاب ةمطاف تقّلع اهبفو , ناضمر رهش

 نم َنولخ لايل يف- ةرجهلا نم حبرأ ةنس يف ينعي نيسحلا دلو اهيفو : يدقاولا لاقو
 . نابعش

 .نيّتسو ئدحإ ةنس اروشاع موي لتق : ةبيش يبأ نبا لاقو
 . ةنس نيسمخو سمخ نباوهو. نيّئسو ئدحإةنس مّرحملا نمر شع يف لتق: ريمن نبا لاقو

 «نيّئسو ئدحإ ةنس , ءاروشاع موي البرك رهنب لتق : يدقاولا لاق : دعس نب دّمحم لاقو

 .ةنس نوسمخو تس نباوهو

 تس هّنسو .نيّدسو ئدحإ ةنس رفص يف لتق :ريكب نب ئيحي لاق : يلهذلا لاقو
 .نوسمخو

 خيشلا ةعبط نم 116(  ص)1746 مقر ثيدحلا ليذ :ركاسع نبال ةْيْخ نيسحلا مامإلا ةعجرت | 18]

 .ىدومحملا

 .5960 مقر ثيدحلا ليذ :ركاسع نبا[14غ]

 ا :ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا ٌبحملا ًاضيأ يدقاولا لوق ئكحو



 ٍمالسلاه يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت معو مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .نوسمخو نامث ةنس يف :ئرخأ ةّرم ريكب نبا لاقو

 نبا وهو تام :لاقيو ؛نيسمخو نامث [ب-١٠٠] ةنس يف تام : ةبيش يبأ نبا لاقو

 .نيسمخو عبس نبا :لاقيو . نيّمسو سمخ

 نيسمخو سمخ نباوهو . ءاروشاع موي مّرحملا يف لتق هّنَأاندنع تبثلاو : يدقاولا لاقو
 .رهشأو ةنس

 .نيّئس ةنس . ءاروشاع موي .تبسلا موي لتُق :ئسيع وبأ لاقو

 رفص يف نيسحلا لتق : لاق يظرقلا بعك نبا نع . دعس نب حلفأ ينثٌّدح : يدقاولا لاقو

 1 .نيّتسو ئدحإ ةنس
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 [ يثارملا نم مالسلا هيلع نيسحلا يف ليق ام ضعب]

 نب دّمحم انربخأ :لاق ناولع نب هللادبع نب نامحرلادبع دّمحم وبأ انربخأ- [؟40]

 .ح بيطخلا نامحرلادبع نب دّمحم

 انأينأ :الاق . يغارملا مدآ نب فسوي انربخأ : لاق داّدحلا نب معنملادبع نب يلع انربخأو

 انذإ_يفريصلا ىلع نب دمحأ نب دّمحم رصن وبأ خيشلا انربخأ : لاق يناعمسلا روصنم ني دّمحم

 نب نسحلا اتربخأ : لاق_ مهل زاجأ يشرحلا نيسحلا نب دمحأ ركب ابأ يضاقلا نأ ةهفاشمو

 :لاق ةشئاع نبا انثّدح :لاق رائيد نب ايركز نب دّمحم انثّدح :لاق قاحسإ نب دّمحم

 يكبي لعجو . هسوق ئلع أكتاف ءالبركب هباحصأو نيسحلا عراصمب ةّنق نب ناميلس فقو

 باسنأ يف يرذالبلاو ءراّكب نب ريبز نع رخآ دانسإب الْقط نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ركاسع نبا هاور [140]
 . اهنم ًامسق نكلو تايبألا ركذو .. ةثق نب ناميلس لاق , يدع نب مثيه لاق : لاقالا“ مقر 71 ١/7 : فارشألا
 .575 ص :تاقيطلا نم بط نيسحلا هللادبع يبأ انالومل هتمجرت رخاوأ يف دعس نبأ هدروأو

 . دعس نبأ نع ,017 ص :ةّمألا صاوخ ةركذت يف يزوجلا نبا طبس ءاكحو

 راشأ لب اهّلك تايبألا ركذي مل نكلو هدانسإو هظفلب ركاسع نبا نع هاور :بلاطلا ةيافك يف يجنكلاو

 .(هي يثرام ضعب يف لصف) ٠١1/7 :بلاطملا رهاوج يف ينوعابلاو , طقف اهنم رخآلاو لّوألا تيبلا ئلإ
 خيرات يفو .؟8/* :ءالبنلا مالعأ ريس : هيباتك نم ةقع نيسحلا مامإلا ةمجرت يف يبهذلا ةدروأو

 1/17: بهذلا جورم يف يدوعسملاو ؛4١٠ :مالسالا

 ةسامح حرش يف تايبألاو ,41/7 :لامكلا بيذهت يف يّرملاو 51١/8: :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريتك نباو

 4378/١ : ملعألل مامت يِبأ



 :©37لوقيو

 مشاه لآ نم ّفطلا ليتق نإ

 اهلهاو رايدلا هللا دبي الف

 ةيزر اوداع مث ءاجر اوناكو

 تّلف شيرق نمًاباسقر لذ

 تلح موي اهلاثمأ اهرأ ملف

 تّلخت يمغرب مهنم تحبصأ نإو

 تآةعشتا دالبلاو نيسح دقفل

 تّلجو ايازرلا كلت تمظع دقل

 مالشلاه يلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 دعس و بأ انربخأ :لاق لضفلا نب بّلطملادبع مشاه وبأ انربخأ ]547[-٠١11[

 عماجب مامإالا ناقهدلا دّمحم نب دّمحم اندشنأ: لاق يناعمسلا روصنم نب دّمحم نب مي ركلادبع

 :ةّنق نب ناميلسل تدشنأ :لاق خلب

 دمحم لآ تايببأ )ىلع ٌثررم

 اهلهأو رايّدلا هللا دعب ي الف
 مشاه لآ نم فطلا ئلتق نإ الأ

 ةيزر اوحضا م ًاثايغ اوناكو

 تّلح موي اهلاثمأ اهرأ ملف

 تلذف نيملسملا باقر تاذأ

 9 تّلجو ايازرلا كلت تمظع دقل

 :لاق هيلع ةءارق  هرقش نب هللا ةبه نب دّمحم نب ئجرم لضفملا وبأ انربخأ_[؟21]

 يلع نب دّمحم نب نسحملا دبع روصنم يبأ نع, ينانكلا يلع نب دمحم بلاط وبأ يضاقلا انأبنأ

 مساقلا نب دمحأ ركبوبأ اندشنأ: لاق يخونتلا نسحم نب يلع مساقلا وبأ يضاقلا اندشنأ : لاق

 ئلوم يميتلا يودعلا هتق نب ناميلس هاثر نم لوأ نوكي نأ يغنبيو : (ةعيشلا نايعأ) يف نيمألا ديسلا لاق (1)
 :01/١. فطلا بدأ . يعازخلا حيمرلا يبأل تايبألا هذه يوري مهضعبو ...7 ةئسم قشماب يفوت « ةّره نب ميت ينب

 . ىلإ :لصألا يف (1)

 .11/4 : لماكلا يفو 7 : ةباغلا دسُأ ىف ريثألا نبا اهدروأ بيترتلا اذهب تايبألا ()

 0 موا : باعيتسالا يف ّربلا دبع نبأو

 ل ص : نييبلاطلا لتاقم يف يناهفصالا جرفلا وبأو

 77 مقر 178/7 : ا نيسحلا لتقم يف يمزراوخلا بيطخلاو



 38 ميدعلا نبا

 :لاق يروباسينلا دايز نب رصن نبا

 :هسفنل لبعد يعازخلا يلع نب نسحلا ىلع وبأ اندشنأ

 ةوالت نم تلخ تايآ سرادم

 ئنم نم فيخلاب هللا لوسر لآل

 اهلهأ فخ يتلا رادلا لأسن افق

 :اهيف لاق

 اغلاب تسل يتلا تابيصملا امأف

 ءالبرك نطب نم نيرهنلا ئدل روبق
 ينقوشيو ممهرادزأ نأي فناخأ

 ىرتامف نونملا بير مهمسقت

 هيصع ةنيدملاب مهنم نأالخ

 اروز نأ الخ راوز هيلق

 اصرغعلا رفقم يسحو لزنمو 00ت

 تارمجلاو فيرعتلاو تيبلابو

 تاولصلاو موصلاب اهدهع ئتم

 [ب -١١٠]يتافصص هنكب ينم اهغلابم

 تارف طشب اهتم مهسرعسم

 تالخستلا يذ عزجلاب مهسرعسسم

 تارجسحلا ةيشغم ةروقع مههل

 تامزألا نم ءاضنأ نودوذم

 تامخرلاو نابقعلاو عيضلا نم

 ةئام اهتايبأ ةّدع ةليوط ةديصق ىهو «تايآ سرادم» ب ةروهشملا ىعازخلا لبعدل ةيئاتلا ةديصقلا )١(
 م

 .اتيب نورشعو

 ئنسأو رعشلا نسحأ نم .تيبلا لهأ يف ةيئاتلا هتديصق : :١117/5 ءابدالا مجعم يف يومحلا توقاي لاق

 .ناسارخب ةظطاضرلا ئسوم نب يلع اهب دصق , حئادملا
 : اهعلطمو بيبشتلاب ٌةودبم اهّناف .تيبلا اذه سيل ةديصقلا هذه ّلهتسم نأ ركذلاب ريدجلاو

 تارفزلاو نانرإلاب نبواجت

 :777/١: نيظعاولا ةضور ىف لاتفلا نبا لاق

 تاقطنلاو ظفللا ٌمجع حئاون

 اهدشنأ نكلو ةديصقلا سأر تيبلا اذه سيلو .تايآ سرادم : هلوق نم القط مامإلا اهدشنا لبعد نأ يور

 !؟ تايآ سرادمب تأدب مل : هل ليقف  تيبلا اذه نم

 ... نيواجت ةديصقلا سأرو ,بقانملا هتدشنأف بيبشتلا هدشنا نأ اليل مامإلا نم تييحتسا : لاق

 .01-١5114/؟:سلاجملا ىف ىضاقلاو :١17/5 ١١7 ةمغلا فشك ىف ىليرالا اهتمرب ةديصقلا ركذ

 بلاطم 1١/1١, : ءابدالا مجعم ,777 : صاوخلا ةركذت 111: فارشالا بحب فاحتالا :ًاضيأ رظناو
 .؟57لوؤسلا

 ,(؟غ3/؟ :ريدغلا) ةفورعملا هتديصقو رعاشلا لوح طوسبم مالك هللا همحر ينيمألا ةمالعللو



 ئوجلاو يب يوج نم يوادأ فيكو

 هنوصسم ريرحلا يف دايزلآو

 اهموسج فحن هللا وسر لآو

 ةجح نوثالث ذم يئأرت ملأ
 ًامسقتم مهريغ يف مهئيف ئرأ
 مهيرتاو ىلإ اودم اورتكتو اذا

 مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 تانعللاو رفكلا لمهأ ةّيمأ

 تاولفلا يف هلل ل وسر لآو
 تابقرلا ظأاغ داسز لآو
 تارسحلا مئاد ودغأو حورأ

 تارفص مهئيف نم مهيديأو

 ()تاضبقنم راتوألا نع ًافكأ

 يف اهلامكب ئلاعت هللا ءاش نإ اهدرونًاتيب نيسمخلا ئلع ديزت ةليوط ةرعاش ةديصق هذهو
 .2© يعازخلا يلع نب لبعد ةمجرت

 :لاق يناعمسلا دعس وبأ انربخأ :لاق لضفلا نب بلطملادبع مشاهوبأ انربخأ- [؟158]

 نم ةركاذم ةينامعنلاب يطساولا باّهولادبع نب نيسحلا نب كرابملا تاداعسلا ايأ تعمس

 :لوقي ينيوزقلا دّمحم نب مالسلادبع فسوي ابأ يضاقلا تعمس :لوقي  هظفح

 انتيب ئرجف ]٠١1[ "7 يرعملا ناميلس نب هللادبع نب دمحأ ءالعلا يباب ينعي تعمتجا

 )١( ص رتشألا ميركلادبع روتكدلا يعازخلا يلع نب لبعد رعش 8.

 :بلاطملا رهاوج ,177 :صاوخلا هركذت 7/٠١", نيسحلا لتقم يفو ؛4134 مقر :بولقلا رامث

 مقر 7//181 :يمزراوخلل هلل 0

 :فطلا بدأ هباتك يف ربش داوج دّيسلا اهل ار تايبألا ركذو /19.

 51455 ص-راكز ليهس قيقحت بلح خيرات يف بلطلا ةيغب باتك نم عباسلا ءزجلا يف عقي لبعد ةمجرت (1)
 .هنم 0٠٠ ص :يف ةديصقلاو

 : الل نيسحلا لتقم ىف يمزراوخلا بيطخلاو ؛1 00/١ :نامزلا ةآرم يف يزوجلا نبا طبس هاور [؟48]

 .....هنيبج تلا حسم : لوقأ انأو : يرعملا لاقق : يهو ةفاضا عم 07 مقر 7/٠

 .؟944 :يعازخلا ىلع نب لبعد رعش يفو : 81 ؛بلاطلا ةيافك يف

 0 : لاقو 59 ةنس تايفو يف يبهذلا هركذ (؟)

 فيناصتلا بحاص .رعاشلا يوغللا يّرعملا يخوتتلا ناميلس نب هّللادبع نب دمحأ ءالعلا وبأ يفوت امهيفو
 ,ةنس نونامثو تس هلو يفسلفلا دهزلاو , طرفملا ءاكذلاو ةروثأملا ةقدتزلاو ةروهشملا

 1 كشلا هنع لازو هتايرفك نم باتو مالسالا ئلع تام هّلملو ,هرصب بهذف .نينس ثالث نبا وهو رّدج
 هوه



 ! بتكت ةيئرم-امهنع هللا يضر_ يلع نب نيسحلا يئارم يف تعمس ام: ءالعلا وبأ لاقف« مالك

 ! خونت خيش اهنع زجعي ًاتايبأ اندلب يحالف نم لجر لآ دق : هل تلقف :لاق

 : هتدشنأف ءاهيندشنأ : يل لاقف

 عفري ةانق ئلع نيملسملل هّيصوو دّمحم تنب نبا سأر

 عجفتمالو مهبف عزاجال عمسمبو رظنمب نوملسسملاو

 عمست نذأ لك كؤزرمصأو 2 ةيامع نويعلا كرظنمب تلحك
 عجهت كب نكت مل ًانيع تمنأو 2 اهتمنأ تنكو ًانافجأ تظقيأ
 عجضم كربق طخلو ةبرت كل 2 اهنأ تنمت الإةضورام

 !اذه نم قرأ تعمس ام هللاو :ءالعلاوبأ يل لاقق

 ةلمج داربإ ئلإ يدي تطسب ول « ةريثك راعشأب_ هيلع هللا ناوضر_نيسحلا يئر دق: تلق
 ًاينجتو راثكالا نم ًافوخ ليلقلا اذه ئلع اهنم ترصتقاف ءاهرصح عنتماو اهركذ لاطل اهنم

 .ليوطتلل

 7١84/5. : ربغ نم ريخ يف ريعلا <

 . ءابهشلا بلح خيراتب ءالبلا مالعا» :هباتك يف يبلحلا خابطلا بغار دمحم لاق : لوقأ
 باتك اهّلك مجارتلا هذه عسوأ ّنأ الإ ,نيمدقتملا نيخرؤملا نم دحاو ريغ يّرعملا ءالعلا ابأ خيشلا مجرت

 [ كيدي نيب يذلا اذه انباتك فلؤم وهو يبلحلا ميدعلا نب دمحأ نب رمع نيدلا لامك بحاصلا هفلأ

 يف وهو «يّرعملا ءالعلا يبأ نع يّرجتلاو ملظلا عفد يف ىّرحتلاو فاصتالا باتك» هاّمس 77 ةنس ئفوتملا

 ...هقرسُأ ةمجرتو هتمجرت
 .ةحفص ةئم نم بيرق غلبت ةطوسبم ةمجرت  ءالعلا يبأل يأ هل مجرت مث

 .717 مقرالث/غ : ءالبتلا مالعإ



 مالّشلاهيلع نيسحلا مامالا ةمجرت ©

 [ناعتسملا وهو هللا مسي ]
 نم مالسلا هيلع نيسحلا ةمجرت وهو لتقملا اذه خسن نم تغرف
 يبأ نبا ميدعلا نبا لامكلل بلح خيرات يف بلطلا ةيغب باتك

 لاوش نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا موي ةيشع يبلحلا ةدارج

 يف فلؤملا طخب ةطوطخملا لصألا ةخسنو . ةيرجه 1144 ةنس

 لوبمالسا يف يارسوبقبوط يف ثلاثلا دمحأ ناطلسلا ةبتكم

 هتلباقم نسم تغرفو يئابطابطلا زيزعلادبع لقالا اناو .. مقرب
 .ةيرجه ١1799 ةنس رفص رشاع ءاثالثلا موي رصع



 رداصملا

 (رصتخم) ةرشعلا ديناسملا دئاوزب ةرهملا ةداسلا فاحتا

 ينانككلا ليعامسا نب ركب يبأ نب دمحأ نيدلا باهش سابعلا يبأ مامإالا :فيلأت

 84٠(. م) يريصوبلاب ريهشلا يعفاشلا

 . توريب- ةيملعلا بتكلا راد ءنسح يورسك ديس : قيقحت

 يتاثملاو داحآلا

 . مصاع يبأ نبال

 .ضايرلا ,ةيدوعسلا  ةيارلا راد , ةرباوجلا دمحأ لصيف مساب : قيقحت
 نابح نبا حيحص بيترتب ناسحالا

 (778 م) يسرافلا نابلب نب يلع نيدلا ءالع ريمألا : بيترت

 .توريب  ةيملعلا بتكلا راد .توحلا فسوي لامك : قيقحت

 لاوطلا رابخألا

 14١( م) يرونيدلا دوواد نب دمحأ ةفينح وبأ : فيلأت

 رماع منعملادبع : قيقحت

 ئنكلاو يماسألا

 .(00/8 م) قاحسا نب دمحأ نب دمحم نب دمحم ريبكلا مكاحلا دمحأ يبأل

 .ةيدوعسلا- ةيرثألا ءابرغلا ةبتكم . ليخدلا دمحم نب فسوي : قيقحت



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
 عيوورحح

 باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا

 .ربلادبع نب دمحم نب هّللادبع نب فسوي رمع يبأل

 . ةرهاقلا رصم ةضهن ةبتكم , يواجبلا دمحم يلع : قيقحت

 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

 .بعشلا راد يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا يبأ ريثألا نب نيدلا ّرعل

 ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 .رداص راد- يئالقسعلا رجح نبال

 نيسحلا ءارعش وأ فطلا بدأ

 .توريب ئضترملا راد .رّبش داوج :فيلأت

 درقملا بدألا

 .يراخبلا ليعامسا نب دمحم هّللادبع يبأ مامإلل

 .توريب- ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

 مالعألا

 .يلكرزلا نيدلا ريخ

 .نييالملل ملعلا راد

 مالسالاو برعلا يملاع يف ءاسنلا مالعأ

 .توريب- ةلاسرلا ةسسؤم . ةلاحك اضر رمع : فيلأت

 يناغألا

 . نيسحلا نب ىلع يناهفصالا جرفلا يبأل

 .توريب- يبرعلا ثارتلا ءايحا راد

 ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعأ

 .يبلحلا خابطلا بغار دمحم :فيلأت

 .بلحب يبرعلا ملقلا راد .لامك دمحم : قيقحت



 رداصملا

 ةعيشلا نايعأ

 ..توريب- فراعتلا راد

 (عّيبلا ئيحي نبا ةياور) يلماحملا يلامألا
 . مّيقلا نبا راد  ةيمالسالا ةبتكملا , يسيقلا ميهاربا روتكدلا : قيقحت

 فارشألا باسنأ

 .يرذالبلا رباج نب ئيحي نب دمحأ : فيلأت

 .توريب- فراعتلا راد ,يدومحملا رقاب دمحم خيشلا : قيقحت

 .هياحصأو (مالسلا هيلع) نيسحلا مامإلا

 .ينيوزقلا يلع لضف خيشلا ةمآلعلا : فيلأت
 .ينيسحلا دمحأ ديسلا : قيقحت

 باسنألاو ئنكلاو ءامسألا يف قلتخملاو قلتؤملا نع بايترالا عفر يف لامكإلا

 .توريب حمد نيمأ دمحم : رشانلا ,الوكام نبا ظفاحلا ريمألا : فيلأت

 دابعلا ىلع هّللا ججح ةفرعم يف داشرإلا

 . يدادغبلا يربكعلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم هّللادبع يبأ مامإلا ديفملا خيشلا: فيلأت

 .ثارتلا ءايحال مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم : قيقحت

 ةراتخملا ثيداحألا

 . يسدقملا يلبنحلا دحاولادبع نب دمحم هّللادبع يبأ نيدلا ءايض : فيلأت

 . ةمركملا ةكم ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم . شيهد نب هّللادبع نب كلملادبع : قيقحت

 خيراتلا يف ةياهنلاو ةيادبلا
 . يعفاشلا هيقفلا ريثك نب رمع نب ليعامسا ءادفلا يبأ نيدلا دامع : فيلأت

 .ضايرلا_ حالفلا ةبتكم , راّجنلا زيزعلادبع دمحم : قيقحت

 (راّزيلا دنسم) راخّزلا رحبلا
 .راّربلا يكتعلا قلاخلادبع نب ورمع نب دمحأ ركب يبأ :فيلأت



 ماللاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت 202000 عج

 . قشمد- نآرقلا مولع ةسسؤم .هّللا نيز نمحرلا ظوفحم روتكدلا: قيقحت
 بلح خيرات يف بلطلا ةيغب
 . ةدارج يبأ نب دمحأ نب رمع نيدلا لامك بحاصلا ميدعلا نبا : فيلأت

 .ه ١108 / قشمد ,راكز ليهس روتكدلا : قيقحت

 ئقطصملا ةراشب

 .(007 م) يربطلا نيدلا دامع خيشلل

 نودلخ نبا خيرات

 (808 م) نودلخ نبال

 نيعم نبا خيرات

 . نيعم نب ئيحي : فيلأت

 .ه ١1799 ةنس ئلوالا ةعبطلا . فيس رون دمحا روتكدلا : قيقحت

 مالسلا ةنيدم وأ دادقب خيرات

 .يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلل

 . ةرهاقلاب يجناخلا ةيتكم

 تاقثلا خيرات

 . يلجعلا نسحلا يبأ نب حلاص نب هّللادبع نب دمحأ :فيلأت

 .توريب- ةيملعلا بتكلا راد

 ءاقلخلا خيرأت

 . يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج ظفاحلل
 .رصمي ةداعسلا ةعبطم .ديمحلادبع نيدلا ييحم دمحم :قيقحت

 مالعألاو رهاشملا تايفوو مالسالا خيرات

 .يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلل

 .توريب  يبرعلا باتكلا راد ,يرمدت مالسلادبع روتكدلا : قيقحت



 تاقثلا ءامسأ خيرات

 نيهاش نباب فورعملا نامثع نب دمحأ نب رمع صفح يبأل

 . توريب  ةيملعلا بتكلا راد . يجعلق نيمأ يطعملادبع روتكدلا : قيقحت
 طساو خيرات

 . لشحب لهس نب ملسأ :فيلأت
 (كولملاو لسرلا خيرات) يربطلا خيرات

 .يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأل
 .رصمب فراعملا راد . ميهاربا لضفلا وبأ دمحم : قيقحت

 ريبكلا خيراتلا
 . يراخبلا يفعجلا ميهاربا نب ليعامسا هّللادبع يبأ : فيلأت

 .توريب- ةيملعلا بتكلا راد

 ةرصبتلا

 . يزوجلا نب نمحرلادبع جرفلا يبأ مامإلل
 .ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد .دحولادبع ئفطصم روتكدلا : قيقحت
 .(مالسلا مهيلعةمئألا صئاصخ يف ةمألا صاوخ ة .ركذت :ب فورعملا) ضاوخلا ةركذت

 .فرشألا فجنلا يف ةيرديحلا ةعبطملا تاروشنم .يزوجلا نبا طبس ةمآلعلل

 دعسنبال ئربكلا تاقبطلا يف مالسلا هيلع نسحلا مامإلا ةمجرت

 .ينابطابطلا زيزعلادبع ديسلا ؛ قيقحتو بيذهت

 .ثارتلا ءايحال مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم

 دعس نبال ئربكلا تاقبطلا نم مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 . ثارتلا ءايمحال مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم يئابطابطلا زيزعلا دبع ديسلا : قيقحت

 ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات نم مالسلا هيلع نسحلا مامإلا ةمجرت
 .رشنلاو ةعابطلل يدومحملا ةسسؤم .يدومحملارقاب دمحم خيشلا : قيقحت



 مالسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 .ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات نم مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت
 .يدومحملا رقاب دمحم خيشلا : قيقحت

 (نآرقلا ريسفت يق نايبلا عماج) يربطلا ريسفت

 7٠١(. م) يربطلا ديزي نب ريرج نب دمحم رفعج يبأ :فيلأت

 كردتسملا صيخلت

 .يروباسينلا مكاحلل كردتسملا ليذ يف عوبطملا , يبهذلا ظفاحلل

 لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت

 .يزملا فسوي جاّجحلا يبأ نيدلا لامج :فيلأت

 .توريب ةلاسرلا ةسسؤم .فورعم داوع راشب روتكدلا : قيقحت

 ركاسع نبا خيرات بيذهت
 .ناردب يدنفأ رداقلادبع ؛ ناردب نبال

 ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم . ينالقسعلا رجح نبال

 .دنهلا_نكدلا دابآ رديح

 لوسرلا ثيدح نم لوصألا عماج ئلا لوصولا ريسيت
 ةعبطملا . يعفاشلا يديبزلا ينابيشلا عيبرلا نباب فورعملا يلع نب نمحرلادبع :فيلأت

 .رصمب ةيفلسلا

 هبتشملا حيضوت
 .توريب- ةلاسرلا ةسسؤم , ىقشمدلا هللادبع نب دمحم نيدلا رصان نبال

 تاقثلا

 يتسبلا يميمتلا متاح يبأ دمحأ نب ناب نب دمحم :فيلأت
 1 1 .ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم :

 بوسنملاو فاضملا يف بولقلا رامث

 .يروباسينلا يبلاعثلا ليعامسا نب دمحم نب كلملادبع روصنم يبأل



 رداصملا

 . ةرهاقلا_فراعملا راد , ميهاربا لضفلا وبأ دمحم :قيقحت

 لوسرلا ثيداحأ نم لوصألا عماج

 .ريثألا نبا يرزجلا دمحم كرابملا تاداعسلا يبأ نيدلا دجم : فيلأت

 .توريب  يبرعلا ثارتلا ءايحا راد

 ريذنلا ريشبلا ثيداحأ يف ريغصلا عماجلا

 41١(. م) يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج ظفاحلل

 .توريب_ ركفلا راد

 يذمرتلا نتس وهو .حيحصلا عماجلا

 ركاش دمحم دمحأ : قيقحت , ةروس نب ئسيع نب دمحم ئسيع يبأل

 .توريب- يبرعلا ثارتلا ءايحا راد

 ليدعتلاو حرجلا
 .توربي  رشنلاو ةعابطلل ممألا راد , يزارلا مالسالا خيش ظفاحلل
 هلآو ىلع مامإلا بسن يف ةرهوجلا

 .61468 م) ّىربلا يناسملتلا يراصنألا ركب يبأ نب دمحم :فيلأت

 بلاط يبأ نب يلع مامإلا بقانم يف بلاطملا رهاوج

 ةنسئفوتملا» يعفاشلا ينوعابلا يقشمدلادمحأ نبدمحمتاكربلا يبأ ني دلا سمش: فيلأت

 .همالا

 .ةيمالسالا ةفاقثلا ءايحا عمجم_ يدومحملا رقاب دمحم خيشلا : قيقحت

 عماوجلا عمج

 41١(. م) يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج ظفاحلل

 ءايلوألا ةيلح

 47٠(. م) يناهفصالا هّللادبع نب دمحأ ميعن يبأ ظفاحلل

 .توريب- يبرعلا باتكلا راد



 عا مسسسبل- )سا مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 ئربكلا ناويحلا ةايح
 .(808 م) يريمدلا نيدلا لامك خيشلل

 هنع هّللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ صئاصخ

 .(7037 ت) يئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلادبع يبأل

 .تيوكلا العملا ةبتكم . يشولبلا نيريم دمحأ : قيقحت
 ئربكلا صئاصخلا

 11١(. م) يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج ظفاحلل

 ئربكلا ةيمالسالا فراعملا ةرئاد

 . يدرونجبلا يوسوملا مظاك : فارشاب

 . نارهط  ئربكلا ةيمالسالا فراعملا ةرئاد زكرم

 ةعيرشلا بحاص لاوحأ ةقرعمو ةّوبنلا لئالد

 .يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأل

 .توريب ةيملعلا بتكلا راد . يجعلق يطعملادبع روتكدلا : قيقحت

 ةوبنلا لئالد

 . يج هعلق ساور دمحم , سابع ريلادبع: جيرختو قيقحت , يناهبصالا ميعن يبأ ظفاحلل
 .بلحب ةيبرعلا ةبتكملا

 يزيربتلا حرشب ةسامحلا ناويد

 ةرهاطلا ةّيرذلا

 .يبالودلا يزارلا يراصنألا دامح نب دمحأ نب دمحم رشب يبأل

 .ةسدقملا مق يمالسالا رشنلا ةسسؤم- يلالجلا ينيسحلا داوج دمحم ديسلا : قيقحت

 ىئبرقلا ىوذ بقانم يف ئبقعلا رئاخذ
 .يربطلا هّللادبع نب دمحأ نيدلا ٌبحم ظفاحلا : فيلأت

 . ةرهاقلا_ يسدقلا ةبتكم



 رداصملا

 ناهفصا رابخأ ركذ

 . يناهبصالا هّللادبع نب دمحأ ميعن يبأ ظفاحلا : فيلأت

 . نارهت  ناهج تاراشتنا

 رابخألا صوصنو راربألا عيبر

 .يرشخمزلا رمع نب دومحم مامرالا : فينصت

 .دادغب  يناعلا ةعبطم . يميعنلا ميلس روتكدلا : قيقحت

 دينعلا بّصعتملا ئلع نرلا

 . يزوجلا نباب ريهشلا يلع نب دمحم نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا يبأ ظفاحلا : فيلأت
 .يدومحملا مظاك دمحم خيشلا : قيقحت

 نيظعاولا ةضور

 .(004 م) يروباسينلا لاّتفلا يلع نب دمحأ نب دمحم يلع يبأل

 (ةّيماشلا ةريسلا) دابعلا ريخ ةريس ىف داشرلاو ئدهلا لبس
 .(157 م) يماشلا يحلاصلا فسوي نب دمحم «يقشمدلا نيدلا سمشل

 .توريب  ةيملعلا بتكلا راد ,دوجوملادبع دمحأ لداع : قيقحت

 ىلاوتلاو لئاوألا ءابنأ يف يلاوعلا موجنلا طمس

 يّكملا يماصعلا كلملادبع نب نيسح نب كلملادبع : فيلأت

 /١78٠7. ةرهاقلا- ةيفلسلا ةبتكملا

 ننسلا

 597 م/ ينيوزقلا ةجام نب ديزي نب دمحم هّللادبع يبأل

 ئربكلا ننسلا
 .يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلل

 .توريب- ةفرعملا راد

 . يفجنلا ينيمألا نيسحلادبع خيشلا ةمآلعلل



 مالشلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 ءالبنلا مالعأ ريس

 .توريب- ةلاسرلا ةسسؤم , يبهذلا ظفاحلل

 بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 .رصم- يسدقلا ةبتكم ,يلبنحلا دامعلا نبا :فيلأت

 ةغالبلا جهن حرش
 . ميهاربا لضفلا وبأ دمحم : قيقحت , يلزتعملا دي دحلا يبأ نبال

 .ه 11198 ئلوالا ةعبطلا ,ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد

 مامت يبأ ةسامح حرش

 .يرمتنشلا يوحنلا ملعألا ئسيع نب ناميلس نب فسوي جاّجحلا يبأ :فيلأت
 .يبد- ثارتلاو ةفاقثلل دجاملا ةعمج زكرم

 ناميالا بعش

 .توريب  ةيملعلا بتكلا راد «يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبال

 يعازخلا يلع نب لبعد رعش

 .رتشالا ميركلادبع روتكدلا : فيلأت

 .قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم

 ليضفتلا دعاوقل ليزنتلا دهاوش
 .دمحأ نب هّللادبع نب هّللاديبع ؛يناكسحلا مكاحلل

 .توريب- يملعألا ةسسؤم ,يدومحملا رقاب دمحم خيشلا : قيقحت

 يراخبلا حيحص

 .يراخبلا ليعامسا نب دمحم هّللادبع يبأ مامإلل

 ةميزخ نبا حيحص

 .يروباسينلا يملسلا ةميزخ نب قاحسا نب دمحم ركب يبأل

 .توريب  يمالسالا بتكملا ء يمظعألا ئفطصم دمحم روتكدلا : قيقحت



 رداصملا

 ملسم حيحص

 . يروباسينلا يريشقلا جاّجحلا نب ملسم نيسحلا يبأ مامإلل
 ةوفصلا ةفص

 . يزوجلا نب نمحرلادبع جرفلا يبأ مامإلل
 ةقدنزلاو عدبلا لهأ ئلع ّدرلا يف ةقرحملا قعاوصلا

 . يّكملا يمتيهلا رجح نب دمحأ ثّدحملا : فيلأت

 .فرشألا فجنلا_ ئدهلا ةبتكم . يرئازجلا بيط ديسلا :هل مدق

 ئربكلا تاقبطلا

 .توريب رداص راد ءدعس نبال

 ربغ نم ربخ يف ربعلا
 . يبهذلا ظفاحلل

 ١57٠. / تيوكلا ,دجنملا نيدلا حالص روتكدلا : قيقحت

 ديرفلا دقعلا

 .يسلدنألا هّبر دبع نب دمحم نب دمحأ رمع يبأ : فيلأت

 .نوراه مالسلادبع . يرايبالا ميهاربا « نيمأ دمحا : قيقحت
 .توريب  يبرعلا باتكلا راد

 ةّيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا

 . يتطقرادلا رمع نب يلع نسحلا يبأل

 .هّللا نيز نمحرلا ظوفحم روتكدلا : قيقحت

 .ضايرلا- ةبيط راد

 لاوقألاو رابخألاو تايآلا نم لاوحألاو فراعملاو مولعلا ملاوع

 . يناهفصالا ينارحبلا هّللادبع خيشلل

 . ةسدقملا مق يدهملا مامالا ةسردم



 مالسلاميلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 بدألاو ةنسلاو باتكلا ىف ريدفلا

 . يفجنلا ينيمألا دمحأ نيسحلادبع خيشلا ةمآلعلل

 . ةيمالسالا تاساردلل ريدغلا زكرم : قيقحت

 ثيدحلا بيرغ

 . ملسم نب هّللادبع ةبيتق نبا :فيلأت

 .دادغب  ئلوالا ةعبطلا ,يروبجلا هّللادبع روتكدلا : قيقحت
 تاَيناليغلا

 . يعفاشلا ميهاربا نب هّللادبع نب دمحم ركيوبأ : فيلأت

 ثيدحلا بيرغ يف قئافلا
 .يرشخمزلا رمع نب دومحم هّللا راج ةمآلعلل
 . توريب  ةفرعملا راد ,ميهاربا لضفلا وبأ دمحم :قيقحت

 يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف

 . ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل

 .توريب- يبرعلا ثارتلا ءايحا راد

 حوتفلا

 .ه5١1 ةنس ئفوتملا , يفوكلا مثعأ نب دمحأ دمحم يبأ ةمآلعلل

 نيطبسلاو لوتبلاو ئضترملا لئاضف يف نيطمسلا دئارف
 . يناسارخلا ينيوجلا ديؤملا نب دمحم نب ميهاربا : فيلأت

 .توريب- يدومحملا ةسسؤم ,يدومحملا رقاب دمحم خيشلا : قيقحت

 رابخألا سودرف

 .يمليدلا هيوريش نب رادرهش نب هيوريش ظفاحلل

 .توريب  يبرعلا باتكلا راد

 ةمئألا لاوحأ ةفرعم يف ةقهملا لوصفلا

 .(800 م) يكلاملا دمحأ نب دمحم نب يلع . غاّبصلا نبال



 رداصملا

 . نارهط- يملعألا ةسسؤم

 ةباحصلا لئاضف

 . لبتح نب دمحم نب دمحأ هّللادبع يبأ مامإلل

 .ةلاسرلا ةسسؤم , سابع دمحم ني هللا ّىصو : قيقحت
 ةرتاوتملا ثيداحألا يف ةرثانتملا راهزألا فطق

 .يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج ظفاحلل

 لاجرلا ءافعض يف لماكلا

 . يناجرجلا يدع نب هّللادبع دمحأ يبأ ظفاحلل

 .توريب ركفلا راد

 خيراتلا يف لماكلا

 .ريثألا نباب فورعملا ينابيشلا مركلا يبأ نب يلع نسحلا يبأ نيدلازع : فيلأت
 .توريب . رداص راد

 ةمئألا ةفرعم يف ةفغلا قشك

 .(877 م) يّلبرالا ئسيع نب يلع : فيلأت

 نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 .يبلج بتاكبو ةفيلخ يجاحب ريهشلا هّللادبع نب ئفطصم :فيلأت
 لوكشكلا
 .توريب- ةلاسرلا ةسسؤم . يلماعلا دمحم نيدلا ءاهب خيشلل

 بلاط يبأ نب يلع بقانم يف بلاطلا ةيافك

 . يجنكلا يعفاشلا يلفونلا يشرقلا دمحم نب فسوي نب دمحم هّللادبع يبأ نيدلا رخفل

 ..ه”0/ ةنس ئفوتملا

 ءامسألاو ئنكلا

 .يبالودلا داّمح نب دمحأ نب دمحم رشي يبأ ةمآلعلا : فيلأت

 .توريب- ةيملعلا بتكلا راد



 عود مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 ئنكلاو يماسالا باتك

 . قاحسا نب دمحأ نب دمحم نب دمحم ريبكلا مكاحلا دمحأ يبأل

 . ةرونملا ةنيدملا , ةيرثألا ءابرغلا ةبتكم

 لاعفألاو لاوقألا ننس يف لاّمعلا زنك

 . يدنهلا نيدلا ماسح نب ّيقتملا يلع نيدلا ءالع ةمآلعلل

 .بلح- يمالسالا ثارتلا ةبتكم

 برعلا ناسل

 .يقيرفالا روظنم نبا ةمآلعلا مامإلل

 .رداص راد_- لوألا ةعبطلا
 نازيملا ناسن

 .ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا يبأ نيدلا باهش ظفاحلل

 .توريب  تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم

 فلتخملاو فلتؤملا

 .880 / م ,يدادغبلا ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا يبأ ظفاحلل

 .رداقلادبع نب هّللادبع نب قفوم ءروتكدلا : قيقحت

 .توريب يمالسالا برغلا راد

 سلاجملا

 . يضاقلل

 لاثمألا عمجم

 .يناديملل

 دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 .1-8) ةنس ئفوتملا . يمثيهلا ركب يبأ نب يلع نيدلا رون ظفاحلل

 .توريب  يبرعلا باتكلا راد رجح نباو يقارعلا نيظفاحلا ريرحتب



 رداصملا

 ركاسع نبال قشمد خيرات رصتخم
 . قشمد ركفلا راد ءروظنم نباب فورعملا مّركم نب دمحم : فيلأت

 ئلوألا ةيونسلا هاركذ يف يئابطابطلا ققحملا
 . ةيرضحتلا ةنجللا : دادعا

 .ه ١4١1 ثارتلا ءايحال مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم

 ناظقيلا ةربعو نانجلا هآرم

 .ها/18 م/ يّكملا ينميلا يعفايلا دعسأ نب هّللادبع دمحم وبأ :فيلأت

 .توريب- يملعألا ةسسؤم

 نايعألا خيرات يف نامزلا هآرم

 . يلغوازق نب فسوي رّفظملا يبأ نيدلا سمش يزوجلا نبا طبسل

 ,ةمركملا كود رقت ةضاج

 رهوجلا نداعمو بهذلا جورم

 .17 م/ يدوعسملا يلع نب نيسحلا نب يلع نسحلا يبأل

 . ةسدقملا مق  ةرجهلا راد

 نيحيحصلا ىئلع كردتسملا

 .توريب- ةفرعملا راد .يروباسينلا مكاحلا هّللادبع يبأ ظفاحلل

 ليتح نب دمحأ دنسم

 .رداص راد يمالسالا بتكملا ,لبنح نب دمحأ مامإلل

 يسلايطلا دواد يبأ دنسم

 .يرصبلا يسرافلا دوراجلا نب دواد نب ناميلس ظفاحلل

 توريب- ةفرعملا راد

 يلصوملا ئلعي ىيأ دنسم

 . يميمتلا ئنثملا يلع نب دمحأ ظفاحلل



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرت

 . قشمد - ثارتلل نومأملا راد ءدسأ ميلس نيسح : قيقحت

 دئسملا

 يشاشلا بيلك نب مثيهلا ديعس يبأل

 . ةرونملا ةئيدملا مكجلاو مولعلا ةبتكم ,هّللا نيز نمحرلا ظوفحم روتكدلا : قيقحت
 حيباصملا ةاكشم

 .يزيربتلا بيطخلا هّللادبع نب دمحم : فيلأت

 .توريب  يمالسالا بتكملا , ينابلألا ني دلارصان دمحم : قيقحت

 راثآلا لكشم

 71١(. م) يفنحلا يرصملا يدزألا ةمالس نب دمحم نبدمحأ , يواحطلا رفعج يبأ: فيلأت

 . نكدلا دابارديح  ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم

 ةئسلا حيباصم

 . ءاّرفلا دمحم نب دوعسم نب نيسحلا دمحم يبأ نيدلا نكر , يوغبلا ظفاحلل

 .توريب- ةفرعملا راد

 راثآلاو ثيداحألا يف فّدصملا

 ىفوكلا ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نامثع نب ميهاربا ةبيش ىبأ نب دمحم نب هّللادبع ظفاحلل

 .دنهلا ةيفلسلا رادلا . يمظعألا يرمعلا رماع : قيقحت

 لوسرلا لآ بقانم يف لوؤسلا بلاطم
 .761 م يعفاشلا يبيصنلا ةحلط نب دمحم نيدلا لامك ملاس يبأل

 .توريب_- غالبلا ةسسؤم , يئابطابطلا زيزعلادبع ديسلا : فارشاب
 ةينامثلا ديئاسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا

 . ينالقسعلا يلع نب دمحأ رجح نبا ظفاحلل

 . يمظعألا نمحرلا بيبح : قيقحت



 رداصملا

 مجعملا

 95١(. م) يبارعألا نب دايز نب دمحم نب دمحأ ديعس يبأل

 .ضايرلا- رثوكلا ةبتكم « يشولبلا دمحأ : قيقحت
 ريبكلا مجعملا

 . اشاب بيجن ةيمظعأ_ ةعابطلل ةيبرعلا رادلا « يتاربطلا ظفاحلل

 طسوألا مجعملا

 . يناربطلا ظفاحلل

 .ناحّطلا دومحم روتكدلا : قيقحت

 .ضايرلا فراعملا ةبتكم
 ريغصلا مجعملا

 يناربطلا يمخللا بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا يبأ ظفاحلل

 . .ةرونملا ةنيدملا- ةيفلسلا ةبتكملا , نامثع دمحم نمحرلادبع :قيقحت

 نادلبلا مجعم

 .يومحلا توقايلل

 يبرعلا ثارتلا ءايحا راد

 بيدألا ةفرعم ئلإ بيرألا داشراب فورعملا ءابدألا مجعم

 .يدادغبلا يمورلا يومحلا هّللادبع نب توقاي نيدلا باهش : فيلأت

 . رصمب ةيدنه ةعبطم « ثويلجرم . س . د :قيقحت

 ثيدحلا مولع ةفرعم
 . رصم ةعبط  يروباسينلا مكاحلل

 عخيراتلاو ةفرعملا

 .دادغي  داشرالا ةعبطم , يرمعلا ءايض مركأ : قيقحت



 مالّسلاهيلع نيسحلا مامإلا ةمجرن

 فراعملا

 . ملسم نب هّللادبع دمحم يبأ « ةبيتق نبال

 . يضرلا فيرشلا تاروشنم , ةشاكع ةورث : قيقحت

 لاجرلا ءامسأ طبض يف ينغملا

 .(581 م) يدنهلا يلع نب رهاط دمحم خيشلا ةمآلعلل

 . توريب  يبرعلا باتكلا راد

 نييبلاطلا لتاقم

 .يناهفصالا جرفلا يبأل

 . توريب  ةفرعملا راد رقص دمحأ ديسلا : قيقحت

 مالسلا هيلع نيسحلا لتقم

 .مزراوخ بطخأ يّكملا دمحأ نب ققؤملا يبأ , يمز راوخلل

 .ئدهلا راونأ راد ء يوامسلا دمحم خيشلا : قيقحت

 مالسلا هيلع نيسحلا لتقم
 .(م181) يومألا يشرقلا ديبع نب دمحم نب هللادبع ركبوبأ ءايندلا يبأ نبا : فيلأت

 .طوطخم

 مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع بقانم
 يعفاشلا يبالجلا يطساولا دمحم نب يلع نسحلا اوبأ بيطخلا ظفاحلا , يلزاغملا نبال

 .(عمكو

 مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع بقانم

 .(عبطلا ديق يف) يئابطابطلا زيزعلادبع ديسلا , قيقحت . لبنح نب دمحأ مامؤلل
 كولملاو ممألا خيرات يف مظتنملا

 توريب- ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلادبع دمحم : قيقحت



 رداصملا

 ناّبح نبا دئاوز ىلإ نآملقلا دراوم

 . 8037 م) يمثيهلا ركب يبأ نب يلع نيدلا رون ظفاحلل

 .توريب  ةيملعلا بتكلا راد ,ةزمح قاّررلدبع دمحم :قيقحت

 .توريب  ةلاسرلا ةسسؤم

 لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم

 ./48م/ يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم هّللادبع يبأ : فيلأت

 . ةيبرعلا بتكلا ءايحأ راد . يواجبلا دمحم يلع : قيقحت

 رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا
 .«ريثألا نبا» يرزجلا دمحم نب كرابملا تاداعسلا يبأ نيدلا دجم : فيلأت

 . توريب  يبرعلا ثارتلا ءايحا راد .يوازلا دمحأ رهاط : قيقحت

 ملسو هلآو هيلع هّللا ئلص نيلسرملا ديس ةعباتم ىلإ نيدّيعتملا ةليسو
 . يلصوملا الملا رضخلا نب دمحم نب رمع صفح يبأ : فيلأت

 .دنهلا_ نكدلا دابار ديحب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد

 نامزلا ءانبا ءاينأو نايعألا تايفو

 .ناّكلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا يبأل

 .توريب ةفاقثلا راد ,سابع ناسحا روتكدلا : قيقحت

 ئبرقلا ىوذل ةدّوملا عيباني

 يفنحلا ىزودنقلا ميهاربا نب ناميلس خيشلل

 .رشنلاو ةعابطلل ةوسألا راد . ينيسحلا فرشأ لامج يلع ديس : قيقحت
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 00 0 زد زي [ربلادبع نبا ةياورب هيل هنع ةزجوم ةمجرت |

 11 ل و ااا او شاقم واش مولا هوو نعمل [ اين هبقانمو هلئاضف]
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 ل [ ة82 فطلا ديهش بقانم يف ًاضيأو]

 3/8 يو ا لا ب ولاا موال تا اول و ا علو [ هل هتاملك نم ةذبن]
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 00052 دزنز [ قل هت داهشب يو مركألا يبنلا ئلاعت هّللا رابخإ]
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 110 يت ا م | ةداهشلا ئلإ هقيرط يف وهن نيسحلا]

 ا ا عت [ ايندلا يف باذعلا نم هن نيسحلا ةلتق هب هللا لجع ام]

 1 فا ع | هيل نيسحلا لتقم]

 1 م لا [ دايز نبا سلجم يف كلام نب سنأ ثيدح]

 ا ا [ مانملا يف آر امو هيلع هللا ةمحر سابع نبأ ثيدح]

 1 ا م لا [ 1 هتداهش دعب رهظ امو هتبيصم ةمظع]

 اال [ تابوقعو تامقن نم لوسرلا نيع ةرقل نيملاظلا باصأ ام]

 0 ]ذا [ ةقرفتم تاياور]

 0 [ هل نيسحلل نجلا حونو ةكرابملا ةرجشلا ثيدح]
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